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 ,ייקצעלדעש םירפא ,ןאסרואינש לשיפ ,ןעיילש עשוהי ,יקסוואלדיש המלש
 .רעיירש םירפא



 ;רבחמה רמא

 טפאשניווועג ?ןוט ךיא לָאז סָאװ רעבָא !עניימ תומדקה עגנאל יד ,יוא
 ,רוטַאנ עטייווצ ַא זיא

 ןיא לקיטרַא:טייל ןימ ַאזַא ךעלטנגייא זיא ךוב ןגייא ןַא וצ המדקה ַא

 ענעגייא טשינ ןיא רעביירש ַא טביירש ךעלטנייוועג ...גנוטייצ רענעגייא ןַא

 רעד ןיא וליפַא ,ןענעכער לסיבַא ךיז ןעמ זומ זיא טשינ יוװ ןוא .ןעגנוטייצ
 המדקה ַא ןיא רעבָא ,דנַאל ןטסכעלטייהיירפ ןיא וליפַא ,גנוטייצ רעטסיירפ
 ,יירפ טולָאסבַא ןעמ זיא ךוב ןגייא ןַא וצ

 רַאפ ןוא ללכב המדקה רעד רַאפ --- טרפב ןוא ללכב לחומ עשזטייז זיא

 ,טנעייל ןוא עקידלודעג ןוא עטוג טייז ןוא .טרפב גנעל ריא

 * * א

 געו םעד ןעמאזוצ ייז ןעייג ןרָאי רעטנזיוט טניז --- הדגא ןוא הכלה

 וצ רעבָא ,סיורָאפ הכלה יד טייג יאדווא .טייקיטסייג רעשידיי רעד ןופ

 ריא טפלעה ןוא הדגא יד יז טגָאירעד טלָאמעד ןוא ,ּפָא ךיז יז טלעטש ןטייצ

 זיא הכלה .גנַאזעג עשידיי עקיטסייג סָאד ייז ןענעז ןעמַאזוצ עדייב .גנַאג ןיא

 סָאד -- הדגא ,ּפָאק רעד זיא הכלה .ןוגינ רעד זיא הדגא ןוא טרָאװ סָאד

 וא רעטרעוװ ןכוז ָאד םינטקה ןמ ןטקה ךיא ףראד סָאװ רעבָא ...ץראה

 ,קיביײא ףיוא טשטייטעג לַאינעג ןיוש סע טָאה קילַאיב זַא ,ןשטייט

 | :רעכיב-"ןענַאקיטקעל עניימ ,, יד טָא טימ תוכייש ןיא ןוא

 שרפמ רעסיורג רעד ,רעקיטילַאנַא רעסיורג רעד ,ל"ז רעגינ לאומש

 טכוזעג טָאה רע .הכלה לעב רעד ןזעוועג זיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ

 -טסניק רעד ,קיגָאל רעד טימ קרעוװ יד ןופ ןטייקיסעמצעזעג ןוא ןצעזעג יד

 .עיציאוטניא עשירעלטסניק עסיורג ַא טַאהעג טָאה רע לייוו ,קיגָאל רעשירעל

 לסיבַא ןבעגוצוצ רעכיב עקיזָאד יד ןיא ךיז ימאב םינטקה ןמ ןטקה ינא ןוא

 ,סרעקיטירק עשידיי ערעדנַא עלַא ןופ קרעוו יד וצ ןוא הכלה סרעגינ וצ הדגא

 םעד ןופ קלח:טסטרעדנוה ַא שטָאכ רימ זיא סע ביוא ןוא .הכלה ילעב

 ,טבערטשעג טסיזמוא טשינ ךיא בָאה ,טבערטשעג בָאה ךיא סָאװ וצ ,ןעגנולעג

 רעטעלב יד עשזטנעייל .טייקדלימ -- הדגא ,טייקגנערטש זיא הכלה

 א; א א ,טימעג דלימ ַא טימ

 סָאװ ,חוכ ַא רַאפ סע זיא סָאװ :ןילַא ךימ ךיא גערפ לָאמנייא טשינ

 -ןעּפ עקיזָאד יד ןביירש וצ רָאי קיצנאווצ ןוא עכעלטע ןיוש ךימ טגניווצ
 ןלעפ .ךעלנעזרעּפ טנעקעג בָאה ךיא סָאװ ,רעביירש עשידיי ןופ ןליפָארּפ
 קראטש יוזא ןטערטרָאּפ יד דָארג ןרעוו רעדָא ? ןביירש םוצ סעמעט ןעד רימ
 ראפ ,ןטפירשטייצ רעדָא ןעגנוטייצ יד ןופ סעיצקאדער יד ךרוד טכוזעג
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 ַא זיא סע .ערעדנַא סָאד טשינ ןוא עטשרע סָאד טשינ ? ביירש ךיא עכלעוו
 -- ןעמַאמ רעכעלרעדנווו ןיימ ןופ טנשריעג יז בָאה ךיא סָאװ ,תורכיש

 ןשטנעמ ןריוורעסבָא וצ תורכיש ַא -- !ךעלרעדנווו ןענעז סעמַאמ עלַא

 יז ייב ןטיקכאוש עכעלשטנעמ יד ןעניפעג וצ ,ןייטשראפ ייז ןלעװו וצ

 .ייז ןיא ןטייקנייש יד טימ ךיז ןעיירפ וצ ןוא ,ןרעפטנעראפ וצ דלאב ייז ןוא
 א ,רעביא טפָא טרזח ןעמ סָאװ ,גנולדנאה רעדעי ןופ טרעוו --- בגא -- ןוא
 עטייווצ ַא -- טפַאשניוװועג רעד ןופ טרעוװ טייצ רעד טימ ןוא .טּכַאשניױװועג

 םעד ףיוא ןביירשַאב וצ ,טסעמרַאפ ַא ,דרַאזַאה ןימ ַא ךיוא ןוא .... רוטַאנ
 .טפַאשנטַארעטיל עשידיי עשירעלטייצטימ עצנַאג יד ןפוא

8 8 *ִ 

 עשידיי -- ןָאקיסקעל ןיימ, ךוב ַא ןענישרעד זיא 1945 רָאי ןיא
 -טלעוו עסיורג ייווצ יד ןשיווצ ןליוּפ ןיא ןגרוטאמארד ,רעלייצרעד ,רעטכיד

 עשידיי --- ןָאקיסקעל ןיימ,, דנַאב א ןענישרעד זיא 1947 רָאי ןיא ."תומחלמ

 רעוטרוטלוק ,רעריפיײטרַאּפ ,רעלאמ ,ןרָאיטקַא ,ןטסילַאנרושז ,ןטסיצילבוּפ

 םעד ןופ לטיט רעד .תומחלמ-טלעוו עסיורג ייווצ יד ןשיוװצ ןלױּפ ןיא

 -טלעו עשידיי -- ןָאקיסקעל ןיימ,, ןועוועג טנַאלּפעג זיא דנַאב ןקיזָאד

 עקירפא ,עיזא ,עקירעמא ,עּפָארײא ןיא רעלטסניק ןוא רעביירש --- רוטארעטיל
 ןױש יד ןרָאװעג ןעמונעגפיונוצ ןענעז סע זַא רעבָא .??עילַארטסיױא ןוא
 יד ןופ ןביירש ןופ רנַאשז רעד זיא סָאד סָאװ ,ןליפָארפ-ןעּפ ענענַארַאפ

 -"רוטַארעטיל-טלעװ עשידיי, ַאזַא זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ,רעכיב עקיזָאד
 רעבירעד זיא .ןטייז טנזיוט שטָאכ ןופ ךוב ַא ןייז טפרַאדעג טלָאװ דנַאב

 ןיא טניימ סָאד סָאװ ,עיזַא ...זילב וצ ןרָאװעג טריצודער ןַאלּפ רעד
 ץרא :טנעניטנָאק ןקיזָאד םעד ןופ קלח רעײט:-ץרַאה רעזדנוא לַאפ םעד
 --- ןָאקיסקעל ןיימ :ןכב ךיז טפור ךוב סָאד .ןבילבעג זיא ױזַא ןוא ,לארשי

 { לארשי תנידמ ןיא ןטסיצילבוּפ ,סרעלייצעד ,סרעטכיד עשיערבעה ןוא עשידיי

 ױזַא זיא רעכיב יד ןופ סעדעי -- -- .סרעוט-ללכ ןוא סרעלטסניק ךיוא

 ,לטיט ןייז יפל ץנאג ןוא קידנעטשבלעז ןצנאג ןיא ןייז לָאז סע זא ,טיובעג

 ערעדנַא יד ךיוא רשפא ןלעוװו ןבעל ןוא טנוזעג ןבעג טעװ טָאג זַא ןוא --- --

 :טײקצנַאג ןייא ןיא ןרירגעטניא ךיז ןוא ןײגסיױרַא ייעניימ ןענָאקיסקעל,
 רעד ןופ רָאטקעס רעד רָאנ טרָאד טעװ ןלעפ .רוטארעטיל-טלעוו עשידיי יד
 תמחמ ,דנאבראפ-ןטאר ןיא רוטארעטיל רעשידיי רענעטינשראפ םאזיורג
 ,ןעמַאנסיוא רָאּפ ַא ןדיַאס .טנעקעג טשינ ךעלנעזרעּפ רעביירש ענעי בָאה ךיא
 6 א א יילכ םעד ןקיטעטשַאב סָאװ

 לָאמ ןטייוצ םוצ זיא ,ךוב םעד ןופ רבחמ רעד ןעוו ,1954 רָאי ןיא

 טרָאד גנַאליגנַאל הנוכ רעד טימ לָאמסָאד -- לאושי תנידמ ןייק ןרָאפעג
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 טכַארברַאפ --- קרָאי וינ ךרוד עזיירכרוד ןייז ףיוא --- רע טָאה ,ןלייוורַאפ וצ

 זיא סָאװ ,בולק .נ .ע ,ּפ ןשידיי ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ הביסמ רעד ןיא
 ןייז ןוא גרעבנירג רזעילא רעטכיד םעד ןופ םייח רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ

 ךעלטנייוועג יװ --- ןוא .ןײטשטַאלג בקעי .דנַא ,ווצ טרָאד ןזעוועג .ַאוװיא יורפ

 ,לארשי תנידמ ןיא שידיי ןופ ןעמעלבָארּפ חוכמ טדערעג ןעמ טָאה --
 ,םעלבָארּפ ןייא טָאה לארשי תנידמ -- :ךֹונ םעד ןופ רבחמ רעד טגָאזעג טָאה

 טעװ םעלבָארּפ רעקיזָאד רעד זַא !םולש :ןעמעלבָארּפ עלַא רעביא זיא סָאװ

 םוצ ןוט םענ ַא ךיז רימ ןלעװ טלָאמעד ָא ,טלָאמעד -- ןרעוו טזיילעג ש"היא

 -- :ןײטשטַאלג בקעי טגָאזעג טָאה ...לארשי תנידמ ןיא שידיי םעלבָארּפ

 יד יו רענעלק טשינ אמתסימ זיא לאושי תנידמ ןיא םולש ןגעוו גרָאז ןיימ

 רעטריזילַאיצעּפס ַא ןיא ןבעל רימ רעבָא ,ןעניז םעד ןיא רבח ןיימ ןופ גרָאז

 רעקיטילָאּפ יד לארשי ןיא ךיז ןגרָאז םולש ןוא טייקרעכיז רעד רַאפ ,טלעוו
 רעזדנוא רַאפ ןגרָאז ךיז ןפרַאד רעביירש עשידיי רימ ןוא ,ןלַארענעג יד ןוא
 ,המואה םויק טימ תוכייש ןיא רעקיטכיוו ץנַאג א ךיוא זיא סָאװ ,ןינע

 ,םשור ןסיורג ַא טכַאמעג רימ ףיוא ןבָאה דייו עשיגָאל סנײטשטַאלג

 עניימ ןיא ֹויא סע טשינ ןוא ןזעועג זיא סע טשינ :טרָאפ ןוא ךָאד ןוא
 זיא סע ןוא ,לארשי תנידמ ןיא שידיי רַאפ סעינַאּפמַאק ןריפ וצ תוחוכ

 םיאנק עשיטסינָארכַאנַא רָאּפ ַא טרָאד ןענַאהרַאפ .ךיוא קיטיונ טשינרָאג

 ,עשירבח זיא קיטיונ ,ללכה ןמ יאצוי וויטיניפעד ןענעז ייז .הז דצמו הז דצמ
 ןעניז םעד ןיא ןוא :גנונעקרענא ,גנונעקרעד ,גנורעטנענרעד עכעלרעדידנ
 ,רעקינייו טשינ ןוא ,רעמ טשינ ןוא סָאד .תוחוכ יד טיול ןָאװעג ןוטעג זיא
 רעטעלב יד ףיוא קורדסיוא םוצ ,רימ ןפָאה ,טמוק ,שרעדנַא סיּפע טשינ ןוא

 6 8 4 .ךוב םעד ןופ

 זיא טָאדקענא םעניא ןוא טָאדקענא ןא ןלייצרעד וצ ךיז טסולג סע

 :ןזעוװעג ַאזַא ןיא השעמ יד ןוא .תולצנתה לסיבַא טלקיוועגנייא אליממ

 םניח תבהא ןַא טימ טאהעג ביל טָאה ל"צז ןעוייר םחרבא רערעייט רעזדנוא

 ("טייק רענעדלָאנ, רעד ןיא ןבירשעג םיא ןגעוו טָאה ל"ז שַא םולש יוו)

 .רעשל ןיא ןזעוועג זיא תובהלתה ןֹופ חוכ ןייז ןוא .רעביירש עשידיי עלַא

 רעכיב עניימ רַאפ רימ טקנַאד רע ןוא קרָאי וינ ןיא לָאמַא ךימ רע טעז

 שממ זיא טרָאד טערטרָאּפ רעדעי זַא ,רימ טגָאז רע ןוא ,!ןָאקיסקעל ןיימ ,

 ןבירשעג טרָאד בָאה ךיא סָאװ סָאד --- ןעד סָאװ אלא -- ןגעוו וצ דלָאג טימ

 רעדורב ןייז ןגעוו סָאד ןוא ,ןעזייר הרש ןירעטכיד רעד ,רעטסעווש ןייז ןגעוו

 ךעלפערט טשינ טולָאסבא זיא סָאד -- ףארגָאקיסקעל םעד ,ןעזייר ןמלז

 סָאד זַא ןבעגעגוצ ןיוש רע טָאה -- בגא -- ןוא ...טשינ גיוט סע ןוא

 ןיילַא םיא ןגעוו טערטרָאפ ַאזַא ןיא ןבירשעג טאהעג לָאמא בָאה ךיא סָאװ
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 טניווועג טשינ ןלױּפ ןיא טָאה ןעזייר תמחמ רעכיב יד ןיא ןײרַא טשינ זיא רע)

 בָאה ךיא ...ךעלפערט טשינ רָאג סיּפע ךיוא זיא ,(תומחלמ-טלעוו יד ןשיווצ

 -רעליטש ןוא ןגיוושעג ץרא ךרד טימ רעמ ןוא ןרעפטנערַאפ טוװירּפעג לסיבַא

 ענייז ןיא טָאה רע ןעוו ,ןזעוועג טכערעג קרַאטש זיא ץרּפ זַא ,טכַארטעג טייה

 ...דליב ןגייא ןייז טשינ טלעפעג םענייק זַא ,טגָאזעג בגא ךרד לָאמַא תונורכז

 ןרעװ טשטייטעגסיוא טשינ הלילח טָאדקענַא םעד ןופ לַארָאמ יד לָאז

 ,םענייא ןופ עילָאד רעד ףיוא ץפיז ַא רעבָא .ביול-ןיילַא ןופ גנוטכיר רעד ןיא

 רעטרעדנוה ןופ ןליּפָארּפ-ןעּפ ןביירש וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה סָאװ

 ןיק הלילח טשינ .ָאי סע זיא -- רעביירש עשידיי עטנאקאב ךעלנעזרעּפ

 וצ טפַאשביל רעשירבח טימ ץפיז ַא .ץפיז ַא םתס .ץפיז רעקירעיורט

 ,תונורסח לסיבַא ךיוא ןוא תולעמ עסיורג ערעייז טימ ןגעלָאק

 א '* יא

 ַא ,רערעל ַא ,רבח ַא רעניימ טָאה לָאמנייא :טָאדקענא ןַא ךָאנ ןוא

 רימ טימ סעומש ַא ןיא טריקיטירק קרַאטש .,רוטַארעטיל ןיא רעטנוװַאהַאב

 טשינ ןוא ןשטנעמ יד ןגעוו ןביירש וצ "יןָאקיסקעל ןיימ,, ןופ ךרד םעד

 ,ןבעגעגוצ ןוא טרעהעגסיוא ץרא ךרד טימ בָאה ךיא .קרעוו ערעייז ןגעוו

 ןעשזדנָאלב געמ ךיא ,טכערעג ןייז וצ ביוחמ טשינ יאדווא ןיב ךיא זַא

 רעדנַא ןַא ףיוא רעבירַא ןענעז רימ ןוא ...טכערעג עקַאט רע זיא רשפא ןוא

 :טגָאזעג גנולצולּפ רבח ןיימ ךיא בָאה רעטעּפש העש עבלַאה ַא רעבָא .עמעט

 !עיצַאסנעס רעשירַארעטיל רעיינ רעד ןגעוו טרעהעג ןיוש ריא טָאה --

 הדוהי יבר ןופ ווירב הזינג ַא ןיא ןענופעג גנַאל טשינ ָאד ךָאד טָאה ןעמ

 תיבג ַא ןיא ןענופעג ןעמ טָאה ךיוא ....ןיסעצנירּפ רעשיבַארַא ןַא וצ יולה

 יייןעועגסיוא טָאה ם"במר רעד ױזַאיװ גנובײרשַאב עיונעג ץנַאג ַא תודע

 רעזדנוא ךָאד טעװ סָאד ?יױװַא -- :ןוטעג ּפַאכ ַא שזַא ךיז טָאה רבח ןיימ

 !ךַאז ַאזַא .סעקשזעטס עיינ ףיוא ןריפקעװַא גנושרָאפ-רוטַארעטיל עצנַאג

 ןָאקיסקעל ןיימ , סעשטיװַאר ןיא -- ?ןענופעג ץלַא סָאד ןעמ טָאה ווו ןוא

 ,קידנכַאל טרעפטנעעג ךיא בָאה ...טרעדנוהרָאי ןטפלעווצ ןופ

* * * 

 דנעב עגידרעירפ יד ןיא ןליפָארּפ יד ןופ ןדעי ןופ םוטנַאװק-טרָאװ רעד

 ןטייז יירד רעדָא ,רעטרעװ טנזיוט ךרע ןַא --- ךיילג ךרע ןַא ןזעוועג זיא

 ןופ ןליפָארּפ ןענעז סע :גנודנירגַאב .ּפיצנירּפ ַא טעמכ ןזעוועג זיא סע

 רעדעי רעבָא ...סיורג ךיילג רעקינייו רעמ זיא םינּפ סעדעי ןוא רעמינּפ

 .ןײלַא ךיז ןופ דימ טושּפ ,דימ ןרָאי יד ןופ גנַאג םעד טימ טרעוו ּפיצנירּפ

 רעד ןיא ךיילג טעמכ ןליפָארּפ עלא טשינ ןיוש דנאב םעד ןיא ןכב ןענעז

 ןרָאװעג ןבעגעגוצ ןליּפָארּפ יד ןופ עקינייא וצ ןענעז םעד ץוח .רעטרעוו לָאצ
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 ןוא .תופסוה עקידצנעגרעד לָאמא .,תונורכז לָאמא ,ןעייסע עקידתוכייש

 טנזױט ךרע ןַא -- ןטייז יירד-ייווצ :ּפיצנירּפ רעד ןבילבעג זיא טרָאפ

 א 8 6 .רעטרעוו

 ךיא יג יוזא -- הזוזמ א טימ לדיטשייב א וצ וצ טייג דיי רעמורפ א יו
 גנַאג ַא ףיוא טנעה עניימ ףױרַא גייל ןוא רעכיב טימ רעמלַא ןַא וצ וצ

 יד ןופ רענייא ןייק זַא ,רעװש ךיא ןוא ץרּפ שובייל קחצי ןופ רעכיב
 ןקיזָאד םעד ןיא ָאד ןענעז סָאװ ,רעביירש עבושח יד ןופ ןכירטשרעטקַארַאכ

 יו ייז ןופ ןעמעוװ הנווכ ַא טימ ןרָאװעג ןבעגעג זיא ,ןטייז טנזיוט ןבלַאה

 ןפָארטעג ןליפ רעװ ךיז טעוװ רעמָאט ןוא ,ןייז דובכב ענופ רעדָא ,ןוט וצ
 ,ךירטשרעטלַארַאכ ַאזַא ןדעי ייב .הליחמו החילס טציא ןיוש ךיא טעב --

 "עג ןײלַא ךיז לָאמעלַא ךיא בָאה ,ןרעו טשטייטעג קיטיידייװצ ןעק סָאװ

 טליפעג ךיז וטסלָאװ ,ריד ףיוא עכעלמענ סָאד טביירש ןעמ ןעוו -- : טגערפ
 :טרעפטנעעג ןיילַא ךיז בָאה ךיא ןעוו ,טלָאמעד רָאנ ןוא -- -- ? ןפָארטעג

 .ןזָאלעג ךירטש םענעי ךיא בָאה -- -- !טשינ ןפוא םושב --
 ןקעלפ טָאה ןוז יד ךיוא זַא ןבָאה ןעניז ןיא טרָאפ רעבָא זומ ןעמ

 רעכַאלפ ַא םינּפ ךעלשטנעמ ַא זיא סנטָאש ןָא .סנטָאש טָאה הנבל יד ןוא

 .ריּפַאּפ טַאלב ןבירשַאבמוא ןַא ,רעלעט רעקידייל

 ָאד זיא "ןָאקיסקעל ןיימ,, דנעב ייווצ עקידרעירפ יד ןיא :טָאדקענַא ןַא
 ןוא עביל רעקיטכירפיױא טימ ןביושעג .סקיא ...רבח ןופ ליפָארּפ ַא
 ןפָארטעג לָאמַא סקיא ...רבח םעד בָאה ךיא זַא רעבָא .וויטיזָאּפ סיואכרוד

 ךיא טעב .טניוטשרעד ןוא טרעדנוװרַאפ ךיא ןיב .זייב ןזעוועג רֶע זיא --
 ,עלעטש יד רימ טזייו ןוא ליפָארּפ םעד ףיוא רענעי טשימ .,ןרעלקפיוא

 רעבָא ."רעכיוה ןייק טשינ זיא רע, :קרַאטש יױזַא ןפָארטעג םיא טָאה סָאוװ

 ךיא סָאװ ,ןסיוו ריא טליוװ ,ןזָאלכרוד טנעקעג טשינ טרּפ םעד טרָאפ בָאה ךיא

 םורַא טונימ ןעצ ןיא .ךיא בָאה ןגיושעג ?טרעפטנעעג רבח םענעי בָאה
 .עלַא רימ ןענעז ױזַא .טשוקעצ וליפַא ןוא -- טכַאלעצ עדייב ךיז רימ ןבָאה

 .ןייז דמערפ טשינ ןעק ,זיא ךעלשטנעמ סָאװ ןוא .ךעלשטנעמ זיא סע
* * * 

 יד וצ תומדקה יד ןיא ןכַָארטשעגרעטנוא רימ ןבָאה לָאמ ערערעמ

 ףיױא טשינ ןרידנעטערּפ ייז זַא ,"ןָאקיסקעל ןיימ, רעכיב עקידרעירפ

 רעדָא ,רעד ביוא .ןעמעלַא ןעמעננײרַא טימ תוכייש ןיא טײקיּפעשסיױא

 ,ןרָאװעג ןזָאלעגכרוד זיא ,וליפַא עטסקיטײדַאב יד ןופ לָאמטּפָא ןוא ,רענעי

 םעד בָאה ךיא סָאװ ,הביס רעטושּפ רעד בילוצ ןזעװעג בורל סע זיא

 יד ןיא ךיוא ןענעז יױַא .טנעקעג ךעלנעזרעּפ קינייו וצ ןקידנפערטַאב

 ךסַא ,רָאי 14 עצנַאג טניווװעג ךיא בָאה עשרַאװ ןיא ןוא ,ןלױּפ ןופ רעכיב
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 .טנעקעג קינײװ :הביס רעבלעז רעד בילוצ ןרָאװעג ןזָאלעגכרוד רעביירש

 סָאד טָאה לָאמטּפָא .ל"ז לעסאק דוד רעביירש רעטמירַאב רעד לשמל

 ךָאד ןענעז ןליּפָארּפ יד .טייקדימ רעטושּפ וצ תוכייש ַא טַאהעג "!ןזָאלכרוד,

 רעטעּפש זיא רדס ןוא ןַאלּפ רעד .רדס ַא טול ןרָאװעג ןנירשעג טשינ

 םענייש ןייא ןיא .דעשיטעבַאפלַא ןַא זיולב וצרעד ןוא ןרָאװעג ןבעגעגוצ

 טזומעג ךיא בָאה ,ןסנייא 150 רעביא טַאהעג ןיוש טָאה ךוב סָאד זא ,גָאט

 ןקורד סָאד ןטיירג ןעמענ ךיז ןוא -- ןאכ דע :ןגָאז

 ןרָאװעג ןבעגעגוצ זיא ,טעלּפמָאק רעמ ןייז ךָאד לָאז ךוב סָאד ידכ ,רעבָא

 ,לארשי תנידמ ןיא סרעביירש עשידיי ןופ ייהמישר תיב ףלא., ןַא ףוס םייב

 ןשיװצ טשינ טניישרעד סָאװ ןעמָאנ ןדעי ייב עיצאמרָאפניא לסיבא טימ

 ,ןליפָארּפ יד

 וליפֲא ךוב סָאד טשינ טרידנעטערּפ רעביירש-תירבע יד ךייש סָאװ

 ,טײקיּפעשסיױא ןופ ןטָאש ַא ןופ ןטָאש ַא ףיוא

* * * 

 ןתמא רעד ןיא ןענעז ךוב םעד ןיא ןליּפָארּפ קנילדנעצ ייווצ ךרע ןַא
 ןענישרעד ןענעז סָאװ ,עקידנפערטַאב יד ןופ ןליּפָארּפ וצ ןעגנוצנעגרעד רָאנ
 ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז רימ .ןליױּפ ןופ ןָאקיסקעל ןיימ,, דנעב ייווצ יד ןיא
 ַא ןיא ּפָא קרַאטש ךיז ןענעמתח לארשי ץרא ןיא ןרָאי זַא ,החנה רעד ןופ
 רעד זיא רערעדנַא ןַא .שממ םיא ייז ןעלדנַאװרַאפ לָאמטפָא ,שטנעמ ןשידיי

 יקסװַאטס ,עשרַאװ ןופ םיובטסאמ םעד ןופ ביבא לת ןופ ל"ז .םיױבטסַאמ

 ןוא רעטייוו יױזַא ןוא ,לבבורז ױזַא ןוא ,עשרַאװ ןופ ןוא ביבא לת ןופ

 יי = ,רעטייוו

 טשימעגסיוא ךוב םעד ןיא רימ ןבָאה הנוכ רעשוריפב ַא ןָא טשינ

 ,ךעלגעמ רָאנ ןעוו ןוא וװ .רעביירש טעשיערבעה ןוא עשידיי ןופ ןליפָארּפ
 םעד ןופ תמא רעד ןרעװו טרירטסנַאמעד ףרַאד טייהנגעלעג רעדעי ייב ןוא
 רעסיורג רעד סָאװ ,"ייוצ תונושל -- רוטַארעטיל ןייא,, טרָאװגנילק

 טרעדנוהרָאי בלַאה ַא טימ ןפַאשעג טָאה תובשחמ לעב רעלטסניק-רעקיטירק

 ןיא טָאה רענינ לאומש רעקיטילַאנַא-רעקיטירק רעסיורג רעד ןוא קירוצ

 -שירארעטיל טרעדנוהרָאי בלאה א ןופ ףיולראפ ןיא ןעייסע לָאצמוא ןַא
 ןטייקיבײא עלַא ףיוא םערוט ןקיטסייג ַא יװ ,טיובעגסיוא שירָאטסיה

 עקיזָאד סָאד דלודעג יד ןבָאה טעװ סָאוװ ,רענעייל רעמאזקרעמפיוא ןַא

 ףיוא ןסיוטשנא ךיז טעוו ,יקסָאדל-יקסָאדמ, ןענעיל וצ ךוב עצנַאג

 יד ייב .גנווצ ַא יװ שממ רעביא ךיז ןרזח סָאװ ,ןוויטָאמ ,ןצַאז עסיוועג
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 וצ גנואיצַאב ןוא טפאשטנעק ןוא גנַאגוצ רעייז ןגעוו -- רעביירש עשיערבעה
 -- רעביירש עשידיי יד ייב .רעפעש עריא ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 םיחטש רעביא ערעייז םילוגליג ענדָאמ יד רעביא שודיח רעקידנעטש רעד

 יד ןרעלקרעד טשרע סָאד ןפױַאד רימ זַא ,טשינ ןעניימ רימ .ןטייצ ןוא
 םַאזקרעמפיוא רָאנ ןליוו רימ .ןילַא ךיז ןופ רָאלק גונעג ןענעז תוביס
 ןעשעג זיא סע יא ןוא ,טכאמעג ןיילא יוזא ןיוש ךיז טָאה סע יא זא ,ןכאמ
 טנַאמרעד ךיוא לָאמ ליפיוזַא זיא קילעפוצ טשינ .הנווכ רעשוריפב ַא טימ
 ןופ ץוביק רעד ךָאד זיא ןעניז ןסיוועג ַא ןיא ,!'13 עיקצַאמָאלט,, ןרָאװעג
 ןוא םידירש ןופ ץוביק א שוריפב ,לארשי תנידמ ןיא רעביירש-שידיי
 6 8 א 13 עיקצַאמָאלט ןופ םיטילּפ

 םעד ןיא ןענישרעד ןליפָארּפ קיצפופ ןוא טרעדנוה רעביא יד ץוח
 יד ןופ רענייא .תוכייש ןטקעריד א ןבָאה סָאװ ,ןעייסע עכעלטע ךיוא ךוב
 -עטיל ןייא., ןעמָאנ ןרעטנוא ,טנװָא ןא ןופ טכיראב רעיונעג א זיא עקיזָאד
 דלאב ךעליירג טעװ רענעייל רעקידלודעג רעד ."ייווצ תונושל --- רוטאר
 רעטייוו .ךוב םעד וצ תוכייש ןקראטש א טָאה טכיראב רעד זא ,ןייטשראפ
 -- דגמ ןוהא טימ זוכיו א ןופ טסקעט רעד :ןרָאװעג ןבעגעגוצ ןענעז
 רעד ןופ ןעמער יד ןיא רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ טיידאב םעד ןגעוו
 א ןגעוו חוכיו א ןופ טקעיָארּפ רעשירבח א -- -- .ןדיי ייב רוטארעטיל
 -- -- טכיראב א רעדיװ ןוא ."לארשי גנוי, עּפורג רעד ראפ םארגָארּפ
 ןופ ןייראפ ןופ לאקָאל םענעגייא םעד ןופ תיבה תכונח םעד ןופ לָאמסָאד
 ,לארשי תנידמ ןיא רעביירש עשידיי

* * * 

 קיטסיטַאטס זַא ,םָאיסקַא טעמכ ַא וליפַא ןענַאהרַאפ ,קיטסיטַאטס לסיבַא

 ןענעז ךוב ןקיזָאד םעד ןיא ,טרָאפ יז טנרעל לסיבַא רעבָא .טשינרָאג טנרעל

 טשינ 14 זיולב ןענעז ייז ןופ .םידיחי 156 ןופ ןליפַארּפ-ןעּפ ןענַאהרַאפ

 ןיימ, ויא סע .רעוט-ללכ ,ןטסיטרַא ,רעלאמ ןענעז -- רעביירש ןייק

 םידיחי 142 עקירעביא יד ןופ .ןזעועג ףרצמ ייז ןעמ טָאה ,ןָאקיסקעל

 ןוא עשיערבעה יא ןענעז 29 ,רעביירש עשיערבעה-וויזולקסקע 39 ןענעז

 עסיורג יד .רעביירש עשידיי-וויזולקסקע ןענעז 64 ןוא ,רעביירש עשידיי יא

 םעד טימ ןרעלקרעד וצ זיא ךוב םעד ןיא רעביירש-שידיי עוויזולקסקע לָאצ

 רעסיועג א וצ ןרָאװעג טבערטשעג זיא טיבעג םעד ףיוא סָאװ ,טקאפ

 לסיבַא רעבָא ,טשינרָאג עקַאט טנרעל קיטסיטַאטס ,ָאי .טײקיּפעשסיױא סָאמ

 עטרילַאטעד ַא טלעטשעגפיונוצ טשרע טלָאװ ןעמ ביוא ןוא .ָאי יז טנרעל

 רעדָא ,יד עלַא ןופ המישר תיב-ףלא רענעבעגעגוצ רעד ןופ קיטסיטַאטס
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 לארשי תנידמ ןיא שידיי ןביירש רעדָא ,ןבירשעג ןבָאה סָאװ ,יד עלַא טעמכ
 טימ גונעג ןוא .טנרעלעג רעמ ךָאנ וליּפַא ןוא ,לסיבַא ךיוא סָאד טלָאװ --

 6 8 א ,קיטסיטַאטס

 .תיב-ףלא ןגנערטש ַא טול טלעטשעגסיוא ןענעז ךוב ןיא ןליפָארּפ יד

 זיא סע .לעטשפיונוצ ןיא ןזיירג רָאּפ ַא טּפַאכעגנײרַא ךיז ןבָאה טרָאפ ןוא

 יד ןופ גילסױא ןשיערבעה ןוא ןשידיי ןופ רעטנָאלּפ םעד בילוצ רקיעב

 סנטצעל זיא סָאװ ,ןעמענ ןופ ןריזיַארבעה םעד בילוצ ךיוא ןוא ןעמענ

 ,לארשי תנידמ ןיא ןרָאװעג טריפעגכרוד

 יב תיב ףלא רעגנערטש רעד ןרָאװעג ןגיוברַאפ זיא הנווכ ַא טימ

 ןמלז -- ןרָאי עגנַאל וצ םיא -- ןוא ל"ז שַא םולש :ןעמענ עסיורג ייווצ

 ןטייוצ םעד טימ ןוא ,ךוב סָאד ןָא ךיז טביוה ןטשרע םעד טימ .רואינש

 .ןלייז עקיטכעמ ייווצ ןשיוצ ןליּפָארּפ יד עלַא ןכב ןעייטש .סע ךיז טקידנע

* * * 

 ןטײקכעלטקניּפמוא יד רַאפ םיאנק-עיפַארגָאטרָא עלַא רעביא טעב ךיא

 טלָאװעג ךעליירג ןבָאה רימ .גיילסיוא ןיא ןטייקנטלאהעגסיוא-טשינ ןוא

 טקורדעג זיא ךוב סָאד וװ ,יירעקורד יד רעבָא ,גײלסיױא-ָאוויי םעד ןטיהּפָא

 .סנכייצ-טפירש עקירעהעג יד טימ טיירגרַאפ טשינ זיא ,ןרָאװעג

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןזיירגקורד עטושּפ יד זדנוא ןסירדרַאפ סרעדנוזַאב

 וצ ןבָאה סָאװ יד ,תורוש עטריגירָאק לָאמ ןטלפיוו םוצ יד ןיא טּפַאכעגנײרַא
 יד זדנוא ןסירדרַאפ סרעדנוזַאב רָאג .הרצ רעד ןופ ןסייוו -- םעד טימ ןוט

 ץרא טימ ןוט וצ טָאה סָאװ ,ךוב ַא ןיא ןטַאטיצ-תירבע יד ןיא ןזיירג רָאּפ

 ,שינעעזנייא ןטעב רימ ,לארשי

3: +ִ * 

 רַאפ גרעבנעזייא לחר ןירעטיײלגַאב-סנבעל ןיימ קנַאד ַא טפַאשביל טימ
 ,ןלעטשפיונוצ ,ןרינַאלּפ ,ןלַאירעטַאמ ןעלמַאז םייב ףליהטימ רעקידרדסכ רעד

 םעד ןיא ,ןשינעגעגַאב עלַא ייב טעמכ .ךוב סָאד טָא ןריגירָאק ,ןביירש

 .ןעוועגייב יז ךיוא זיא ,ענעבירשַאב קרעוו

 ר מ

 1958 ץרעמ ,לאערטנָאמ
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 -ןעּפ עקיזָאד יד ןופ חסונ םענײמעגלַא ןופ שרעדנַא לסיבַא
 -תיב-ףלא ןגנערטש םעד רעסיוא ךיוא זייוולייט ,ןליּפָארּפ
 ,"שַא םולש יחבש., יד טימ ךוב סָאד ןָא רימ ןביוה ,רדס
 -שידיי עטשרע יד ןופ רענייא יוװ ןוא ,לָאמ עטשרע סָאד
 ןיא ןזעוועג 1907 רָאי ןיא ןיוש שַא םולש זיא ,רעביירש
 ןצוט ַא רעדיװ רעכיז --- טלָאמעד טניז ןוא .לארשי ץרא
 ַא טיובעג ךיז רע טָאה הריטּפ ןייז רַאפ רָאי ייווצ .לָאמ
 ָאד .ופי טָאטש רעד ןופ םורד וצ -- םי תב ןיא זיוה
 רעכעלרעניא ןיא ןקידנערַאפ וצ ןזעוועג ןווכמ רע טָאה
 יד ןכיירגרעד ךָאנ -- ענייז ןרָאי עטקנעשעג יד הוולש
 ,קעװַא םערוטש ןיא עלַא ןענעז סָאװ ,קיצעביז ןוא ףניפ
 טכַארבעג רעטעּפש רעדָא ,רעירפ ןלעװ ענייז רענייב יד
 טשינ ןשַא םולש זיא סע שטָאכ ,לארשי ץרא ןייק ןרעוו
 ןיא םעטָא ןטצעל ןייז ןעמעטעוצסיוא ןזעוועג טרעשַאב
 זיא רטפנ טרעיינ ןוא .דנַאל טבילעג ןייז ןיא ,זיוה ןייז
 בלַאה ַא ןוא קיצעביז ןוא ןביז ענייז וצ -- ןרָאװעג רע
 תור רעטכָאט ןייז ןופ זיוה ןיא ,ןָאדנָאל ןיא -- רָאי

 -- עדליטַאמ יורפ ןייז ןופ טייהנזעוונָא ןיא ,רעפיעש
 ןט10 םעד ,ךָאװטימ --- ז'ישת'ה ,זומתב איי ,תלד םויב
 ,1957 ילוי

 םולש טכער ןעוט רימ זַא ,זדנוא טגָאז ליפעג רעזדנוא
 רעביירש ןגעוו ךוב עקיזָאד סָאד קידנבױהנָא ,ליז ןשַא
 ןגעו תונורכז טימ לארשי תנידמ ןיא רעלטסניק ןוא
 טָאה ,טלעװ רעד ןופ רעדנעל עלַא ןיא יו רעמ .םיא
 םייה ןענופעג ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא רע
 רעביירש םירבח רעקילדנעצ ליפ ןשיווצ -- החּפשמ ןוא
 רענעייל תירבע ןוא -שידיי רעטנזיוט רעטרעדנוה ןוא
 ,.לארשי תנידמ ןיא --

 - ,34--27 ןטייז ,1 דנַאב ,"ןָאקיסקעל ןיימ,, ךיוא עז

 ל6// 3+ דא
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 שֵא םולש יחבש

 ביירש ךיא זַא רָאנ --- לייז ׁשַא םולש ,ןזעוועג יבר ןיימ טשינ זיא רע

 ןעניר ןעמָאנ ןייז ןבענ יל'ז, תויתוא ייווצ יד לָאמ עטשרע סָאד טציא

 ןגיוא עניימ ןופ ןרערט עקידנגייווש

 רע זיא ךָאד ןוא .בורק ןיימ טשינ .ןזעוועג טניירפ ןיימ טשינ זיא רע

 ןופ ןרערט ןעניר ןוא ןעניר רַאפרעד ןוא ןברָאטשעגּפָא ךעלנעזרעּפ רימ

 עקיטנייה וליּפַא ןוא --- ןזעוועג טלַא קיצעביז ןוא ןביז זיא רע .ןגיוא עניימ

 .ןטכיר רעטלע ַאזַא ןיא ךיז ןעמ זומ ,ןרָאי עטרעגנעלרַאפ יד טימ ,ןטייצ

 -- ׁשֵא םולש -- רע זַא ,ליפעג ערעכיז סָאד ןזעוועג רעסעב זיא סע רעבָא

 ןיש ָאטשינ ןיוש ָאטשינ זיא רע .ָאד זיא

 טליּפשעג טשינ לָאמנייק טָאה רע ,ןזעוועג טשינ יבר סמענייק זיא רע

 .שַא םולש ,רע זיולב ןזעוועג זיא רע ,ןיבר ןייק

 .י* טָאג ןיימ.. ןזעוועג טשינ זיא רע --- איבנ ןיימ ןזעוועג טשינ זיא רע

 .רעביירש רעסיורג ןיימ ,רבח רעסיורג ןיימ ןזעוועג זיולב זיא רע

 ןוא עכעלשטנעמ ענייז ,תונורסח ענייז ףיוא טקוקעג קיאור בָאה ךיא

 ךיא בָאה ,םיא טימ טכַאמעג םולש בָאה ךיא טניז לייוו ,עשירַארעטיל ענייז

 .טַאהעג טשינ םיא וצ תונעט עכעלנעזרעּפ ןייק לָאמנייק

 תונעט עקידארומ טַאהעג ָאי ךיא בָאה ןזעוועג רעגניי ןיב ךיא זַא

 רעקיצנאווצ יד ןיא -- ןלױּפ ץנַאג רעביא ,וליּפַא בָאה ךיא ,ןשַא םולש וצ

 עשידיחי ןוא עוויטקעלָאק -- רעקילדנעצ יד ןיא טריזינַאגרָא ,ןרָאי

 רעטסערג רעד ׁשַא םולש עקַאט זיא יצ :עמעט רעד ףיוא ןעגנוזעלרָאפ

 -- ןלַאפ עכלעזַא ןיא רעגייטש רעד יו --- ןוא -- ?רעביירש רעשידיי

 לָאמַא גנולצולּפ רימ זיא ױזַא ןוא ...רעפטנע ןויטַאגענ הליחתכל ַא טימ

 ,גנילירפ רעד ןעוו ,ּפָא טזָאל טסָארּפ רעד יו ,טפַאשרענגעק יד ןעגנַאגעגּפָא

 רָאנ ןשַא ןטסעמ ןעמונעג ךיא בָאה גנולצולּפ ןוא .טמוק ,עביל טימ לופ

 ַא ןיוש זיא ןייטשרַאפ ןוא .ןײטשרַאפ ןביוהעגנָא םיא ןוא סָאמ ןייז טימ

 .עביל ןופ סָאמ עסיורג

 ,חסונ בילוצ סע זיא "יחבש , ןציטָאנ עקיזָאד יד ףור ךיא זַא ןוא

 לטעטש םעד טימ עיצַארגעטניא בילוצ ,עיצידַארט בילוצ ,ליטס בילוצ

 ןוא סנירענעײל עטוג .ןענעיל סע ריא טלָאז יױזַא ןוא .,.,הלעמ לש

 .ץרַאה טימ .סרענעייל

 1904 רָאי ןיא

 ,עיַצילַאג ןיא ,םידער ןיא םייה רעזדנוא ןיא ךיז טָאה ואוו ץעגרע ןופ

 טנעיילעג סע טָאה עטַאט רעד ."ילטעטש ַא; ןעמָאנ ןטימ לכיב ַא ןזיװַאב
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 טלייצרעד סעּפע ,השעמ קיניײװ וצ ,טַאהעג טשינ ןופרעד תחנ ןייק סעּפע ןוא
  ןיא זַא ,טיירפעג ךיז ןוא טנעילעג סע טָאה עמַאמ יד ,טשינרָאג ָאד ךיז
 ןיא ,שילױּפ ןיא יו שירעלטסניק ױזַא טקנוּפ ןיוש ןעמ טביירש שידיי
 יו ןעמָאנ ַאזַא טרעהעג לָאמ עטשרע סָאד טלָאמעד בָאה ךיא ןוא ,שטייד

 ךוב סָאד ןוא .ןענעייל וצ ךוב עיינ סָאד ןעמוקעגנָא רעווש זיא רימ ישא,
 טשינ רעמ לָאמניק ךיז ןוא בוטש רעזדנוא ןופ טרעדנַאװעגקעװַא טָאה
 .ןעמָאנ םעד טימ טפַאשטנַאקַאב עטשרע יד ןזעוועג זיא סָאד .טרעקעגמוא

 1908 רָאי ןיא

 טסברַאה ,ץנערעפנָאק ךַארּפש רעציווָאנרעשט רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 .ןופ טנעָאנ ,עיצילַאג חרזמ ,עלסינַאטס ןיא ןזעוועג ןיוש ןיב ךיא ,8
 שּפיה ַא טָאהעג ןיוש .עלוש-לדנַאה ַא ןיא טרָאד טנרעלעג .ץיווָאנרעשט

 ןיא טנװַא ןַא ףיױא .,ןשַא ךיוא .רוטַארעטיל עשידיי יד טנעיילעג לסיב
 ׁשַא .שַא ןוא ןעזייר ,גרעבמָאנ ,ץרּפ :ףיוא ןטערט רעטַאעט ןשיטָאטש

 רעד ןגעו השעמ יד טנעייל ,ןלעװָאנ ךיוא טנעייל ,יילטעטש,, ןופ טנעייל
 יד ןדײנשּפָא טשינ ךיז טזָאל סָאװ ,רעטכָאט רעשידיי רעקינעּפשרעדיװ

 טרעוװ ׁשַא ןוא .רעטנוא ךיז יז טיג ףוס לכ ףוס ןוא ,הנותח רעד ךָאנ רָאה
 יד ױזַא יו ענעצס יד טרעדליש רע ןעוו דיילטימ ןוא תובהלתה ןצנַאגניא
 -- ּפָאק סלבייוו ןגנוי םעד ןופ ןיורק עצרַאװש יד טדיינש ןוא טדיינש רעש
 טדער רע ןוא לכיב סָאד קעװַא טפרַאװ רע זַא ,ןסירעגטימ ױזַא זיא רע ןוא
 עניימ ןיא ןוא -- ןסירעגטימ ױזַא ךיוא זיא םלוע רעד ןוא קינייװנסיוא ןופ

 ןופ עיצַאנָאטניא יִד ןוא עמיטש יד ןעגנילק טביילב ןרעיוא עשילגניי

 ןענעײלכָאנ יז ךיא ןעק טנייה וליפַא ךָאנ ןוא .השעמ רענעי ןופ טרָאוװ ןדעי
 טכַאנרַאפ סנגרָאמ וצ ףיוא .טלָאמעי שַא יו ןָאט ןבלעז םעד טימ ןשַא
 סַאג ַאװָאּפיל רעד ףיוא ןעזעג טנװָא ןופ רעביירש ריפ עלַא ךיא בָאה
 ךױה רדסכ טָאה ׁשַא .עפַאק ןיא ןציז ייז ןעזעג רעטעּפש .,ןריצַאּפש
 .ףױא טנעָאנ רעד ןופ קילב רעד .ןעמונעגמורַא ןעמעוו רדסכ ,טכַאלעג

 יז ןַא ,טלייצרעד ןעמ טָאה רעטעּפש .טשױטנַא לסיבַא טָאה ריפ עלַא
 .ןבענרעד טָאטש רעטייוצ ַא ןיא ןוא ,טָאטש ןיא טעילוהעג טכַאנייב ןבָאה
 ׁשַא םולש .טסיערבעה ןפרַאש ַא ןַאמ ןגנוי ַא טימ לַאדנַאקס ַא ןזעוועג זיא

 יב ,עדייז ןיימ ןוא .עניב רעד ןופ ןסױטשעגּפָארַא םענעי טשרמולכמ טָאה

 ,"ןָאגרַאשז , ןזעוועג זיא ןושל שידיי ןעמעוו ייב ןוא טניואוועג בָאה ךיא ןעמעוו

 . ןרעדנוזַאב ַא טָאה ,םינומדקמ ליכשמ ןב ליכשמ ַא ןזעוועג זיא רע תמחמ

 רעבָא ןענרעל שטָאכ ןענעק יירד ענעי אלימ :ןשַא ףיוא ןפרָאװעג ןחמוא

 | | יי ."רעגערטרעסַאװ,, ַא זיא רעד
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 עטרעטיצעגּפָא ןוא עטרָאּפשעגּפָא רַאפ ךיא בָאה רעטעּפש ןכָאװ רַאּפ ַא

 לכיב עשיריל ,עליטש ,עטרַאצ ,עױלב ,עניד סָאד טפיוקעג סנשָארג

 רעניש רעד ףיוא ךיא ץיז טָא ןוא .ןשַא םולש ןופ ןעמוקעגקירוצ ,

 רוכיש ןיב ןוא טרָאװ סעדעי קנירט ךיא ןוא ןדייז ןיימ ייב עדנַארעװנטרָאג

 ןוא רימ רעביא טייטש עדייז רעד זַא ,טשינ רעה ךיא ןוא טייקנייש ןופ

 ןשיליכשמ טימ ןוא ,רעכיז רע זיא ךעלדנע .ןעייל ךיא סָאװ יונעג טקוק רע

 ףיוא ףרָאװ ַא סע טיג ןוא טנַאה ןיימ ןופ לכיב סָאד סיר ַא רע טיג סעכ

 :דרע רעד

 !?ןעדרעוו רעגערטרעסַאװ ןייא ָאז טסליוו וד ךוָא ,סַאװ --

 ַא ןופ ךיױא םולח ךיא זַא ,טסוװעג טָאה עדייז ןיימ ןענַאװ ןופ

 טלָאמעד ןופ ןענעז רָאי קיצפופ .טשינ ךיא סייוו --- ערעירַאק-רעביירש

 דשוח טָאה עדייז רעד יװ ןוא ,שַא יו רעגערטרעסַאװ ןייא ָאז , .קעװַא

 םתס ןיב .ןרָאװעג טשינ ךיא ןיב ,שטייד-ןהָאסלעדנעמ ןייז ןיא ןזעוועג

 ,ףירגַאב סנדייז ןיימ טול . ..ןָאגרַאשז ןיא רעגערטרעסַאװ ַא ןרָאװעג

 טייז ןייא ןופ -- ןָא קיבייא ןופ ןשַא ךָאנ טייג סע יו ענדָאמ רעבָא

 יקיבײא .סעכ -- טייז רערעדנַא רעד ןופ ,טלָאמעי --- עניימ יו טָא ,עביל

 טשינ שא םולש יחבש עקיזָאד יד ןיא ןליוו רימ ...וקית ? סָאװרַאפ

 ןופ רעדורב ַא זיא סָאװ ,טרָאװ ערעדנַא סָאד ,ןגעוו דובכ ןייז ןופ ,ןצונַאב

 !ןיינ ,ןיינ ,ןיינ ....סעכ טרָאװ

 1920 ,עשרַאוװ

 "רעטצניפ ,ךעלטכַאנרַאפ זיא 13 עיקצַאמָאלט ףיוא ןײרַאפ-ןטַארעטיל ןיא

 טכַארבעגרעהַא טנייה ָאד ףרַאד שַא םולש זַא ,ןרָאװעג רָאװעג ןיב ךיא .ךעל

 ךענעה ןוא ,רבח סשַא ,בולק ןופ טנעדיזערּפ םעד ,ןגרעבמָאנ ךרוד ןרעוו

 שטָאכ ןוא ,ןטלַאהנייא טנעקעג טשינ ךימ בָאה ךיא .רַאטערקעס םעד ,ןשיא

 ןסקעלּפמָאק-טעטירָאירעפניא ןריסנעּפמָאק ָאד רעביירש ערעגניי עטסיימ יד

 לעװ ךיא ןוא) ןשַא םולש ...יבגל --- סקעלּפמָאק-טעטירָאירעּפוס ַא ךרוד

 ץיז ןוא ןעמוקעג ךָאד ךיא ןיב (גנַאל"ןרָאי ןדייל ןופרעד ךיוא רעטעּפש

 ןענעז טָא .יירד יד ,ּפערט יד ףיוא ייז ךיא רעה טָא .לקניוו רעטצניפ ַא ןיא

 טיירד ׁשַא .ױזַא םתס ....ןלזג ַא ןופ ץרַאה'ס יוװ טּפַאלק ץרַאה ןיימ .ָאד יז

 :ןגרעבמָאנ וצ טגָאז רע יו רעה ךיא .זָאנ רעד טימ טמורק רע .םורַא ךיז

 סרעכַארש ןַאק ָאד ןענעז טנַאה ,סרעבַארש ןעוועג ןענעז טַאצ רעזדנוא ןיא --

 טשינ ריש טלַאפ ,טצעזיטּפַאלק ,לקניװ ןיימ ןיא ץרַאה ןיימ ...ָאטשינ

 ַא ,הנעט ַא רָאנ בָאה ךיא .טשינ ןפוא םושב ?טנייפ םיא ךיא בָאה .סױרַא

 ףיוא ןיורק סע'צרּפ אקווד ךיא ּפוטש ןוימד ןיימ ןיא .עשירַאנ ַא ,עשירעלגניי

 סָאװ .ךיא יו עװיַאנ עכלעזַא ךָאנ רָאנ -- ךיא רָאנ טשינ ןוא ,ּפָאק ןייז



 21 ןָאקיסקעל ןיימ

 .שַא .םולש ןייז וצ טשטנעבעג טָאג ןופ זיא רע ?םיא ןוֿפ עלַא רימ ןליוו
 :רבד םש .טעטילַאװק עטסערג יד טשינ ריש -- םוטנַאװק ןטסערג ךרוד
 ,שַאמולש

 .13 עיקצַאמָאלט ףיוא ןעמוקעגפיורַא ןיילַא סנגרָאמוצ ףיוא זיא ׁשַא
 טָאה רע .םיא םורַא ןזעװעג זיא טײקמַאזניא ןוא הנעט ןופ זיירק ַא
 רָאי ייווצ רעבָא .ןפָאלטנַא ןוא ןעקנורטעג טשינ ,טלָאצַאב ,עווַאק טלעטשַאּב
 .עשרַאװ ןיא טצעזַאב רעדיוו רָאי עכעלטע ףיוא טרָאפ ךיז רעטעּפש

 1922 עשרַאװ

 ןיא ,"ןעגניר, עּפורג רעד ןופ ןגרָאמירפ רעשירַארעטיל ,רעקידתבש ַא
 ."ערטסַאלַאכ, ןפור עפורג יד ךיז טעװ רעטעּפש .רעטַאעט-לַארטנעצ
 -- רענעטעבעגמוא ןַא .שטיװַאר ,ןָאזרעדָארב ,רעגניז ,גרעבנירג ,שיקרַאמ
 יד .רעהַא ,ןיהַא טפיױל רע .ןטעב םיא לָאז ןעמ טרַאװ רע .ָאד זיא ׁשַא
 עריא ןעק רע רעבָא .םיא ייב ןביילב ןייטש טשינ ךָאד ןעק רוטַארעטיל
 טפיול רע ,טעליב ןטסרעייט םעד טפיוק רע .ןעמענַאב טשינ גנעג עקיטציא
 ןטסיימ םוצ .םיא טלעפעג טרָאװ ַא סעּפע לייוו --- טרידָאלּפַא רע .ןיירַא
 ,טיקוויסערגַא רעשירעפעש ,ךַאמזָאר ןייז ןיא .שיקרַאמ --- םיא טקיאורמואַאב
 טלַאפַאב ורמוא ןַא ...ׁשַא םולש ןטייווצ ַא רע טליפ -- טייקנייש רעשיזיפ

 .םוא ךיז רע טרעק טונימ ַא ןיא .ןגרָאמירפ ןופ סױרַא טפיול רע .םיא
 ,קעװַא רעדיוו דלַאב טפיול .ריט רעד ייב טייטש

 1924 עשרַאװ

 יד .סַאגגעקסװעלורק רעניש רעד ףיא עשרַאװ ןיא טניוו ׁשֵא
 עשירַארעטיל , יד סױרַא ןבעג רימ .טעװעקטַאטסעג ךיז טָאה !!ערטסַאלַאכ,
 ,רָאי 15 טריטסיזקע רעטעּפש טָאה יז --- טפירשטייצ עדילָאס ַא ,"רעטעלב
 יד ןיא שטיװַאר ,ענזיצַאק ,ליזיימ ,שיקרַאמ ,רעגניז .י .י .ךָאװ עדעי
 ףיוא קילעפוצ רימ ןעייג טָא .עיגעלָאק-עיצקַאדער יד -- ןרָאי עטשרע
 .ןגעקטנַא טמוק שַא .טנװָא-טעּפש .ףניפ עלַא -- סַאג-עקסווָאקלַאשרַאמ רעד
 ,שַא יורפ רע טפור ,עז עיזדַאמ -- .ףױרַא ךיז וצ שממ זדנוא טּפעלש רע
 שיט ןפיוא -- ךיק ןיא סָאװ ץלַא !טסעג ַא רַאפ סָאװ !טסעג ַא רַאפ סָאװ
 ןוא זעק ןסייוו סייב ךיא רָאנ .רשב טסע ןעמ ,םייחל ַא טמענ ןעמ !ףױרַא
 רע טעװ סָאװ ,טלפייווצרַאפ ׁשַא זיא ,עיזדַאמ -- .ייט לסיב ַא וצ קנירט
 לסיש עצנַאג יד וצ רימ רע טקור לייוורעד ...ריזנ ַא טסַאג ַא טימ ןוט
 רעטוג יַא ןיא זיא רע -- !טקנירט ,טסע . ..רַאװָאמַאס ןצנַאג םעד ןוא זעק
 ךוב ןייז ןופ לטיּפַאק עטשרע'ס ןבירשעגפיוא טנייה טָאה רע .גנומיטש
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 -טושּפ-טעקַאנ ,גנַאל ןסיױרג םעד ףױא סע טגיל טָא ןוא ,יעשרַאװ;

 לופ יא ןוא קידייל יא זיא סָאװ ,רעמיצ-טעברַא ןייז ןיא שיט םענרעצלָאה

 ןטיירג רימ זַא ,םיא ןלייצרעד רימ זַא ןוא .שַא םולש -- ךַאז ןייא טימ

 עקַאט יז טגנערב רע ןוא גנוסירגַאב ַא וצ רע טגָאז ,רעמונ ןט25 םעד

 ,רעכיב עשידיי ,רעכיב ןגעוו עזָארּפ ןיא דיל ַא טשינ ריש .סנגרָאמ וצ ןיײלַא

 סורג סנצרַאה ןייד ןייז ךוב עשידיי סָאד לָאז --- :רוטַארעטיל רעשידיי

 ..י.רעטבילעג ןייד רַאפ שוק רעד ,טניירפ ןייד וצ

 1929 ןיוו

 רעד זיא ׁשַא םולש .בולק-.נ .ע .ּפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ סערגנָאק

 רעד ןוא סקופ .מ .א ,ןַאמרעמיצ-סָארג השמ ,ןעזייר ןמלז .טַאגעלעד-ןרע

 גנוטכַא טיג יז .ָאד ךיוא זיא שַא יורפ ,ןטַאגעלעד עלעיציּפָא יד --- רעביירש

 רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ףיא ךָאד ןענעז רימ .,יילָאקָאטָארּפ, םעד ףיוא

 ןטיהעגּפָא זומ דובכ רעד .טָאטשסיױרג רעד ןיא !ילטעטש., סָאד -- ענערַא

 -טלעוו .טָאטש עשטייד ַא ,ןרָאי-רעלטיה-ברע יד ןיוש ןענעז סע .ןרעוו
 ןעמעלַא ןופ טײקמַאזקרעמפיוא עצנַאג יד רעבָא -- ָאד ןענעז ןטײקטמירַאב
 טָאה רע .עדער עסיורג יד ןטלַאה רע ףרַאד ןגרָאמ .ןשַא םולש ףיוא זיא
 רעבָא טעװ רע .שטייד ףיוא טצעזעגרעביא יז טָאה סָארג ,ןבירשעג ןיוש יז
 רעבָא .עניב רעד ףיוא רע זיא טָא .שידיי ןיא רעטרעוו רָאּפ ַא ןבױהנָא
 תוחילש יד רָאנ .ךיוא יז טָאה רע ...רימ ...ןבָאה ארוביצד אתמיא יד
 טכרָאה ןעמ ,טנעייל רע .ןטנעמָאמ עכלעזַא ןיא דימת יו .םיא טלגילפַאב

 ןיוש טנָא טלָאמעי ןופ רוטַארעטיל-טלעװ יד .איבנ ַא טכרָאה ןעמ יוװ םיא

 ,טייהשטנעמ טרָאװ סָאד --- דייר סשַא ןיא לָאמ רעקילדנעצ .עפָארטסַאטַאק יד

 שטייד טשינ ןוא שידיי טשינ -- ןפוא ןייז ףיוא סױרַא סע טגָאז רע סָאװ |
 ,שיטָאזקע זיא סע ,רעמ ךָאנ טרינָאּפמיא זיירג רעד טָא ..."טייהנעשנעמ,

 רוטַארעטיל:טלעװ רעד ןופ סָאװַארב ןופ םערוטש ַא ןוא ,טקידנע רע
 ןדער ןטַאגעלעד עגנוי ייוצ טרעהעג ךיא בָאה רעטעּפש .ןטונימ טרעיוד

 סָאד זיא --- :עירַאגלוב ןופ רערעדנַא רעד ,ןַאּפַאי ןופ רענייא .ךיז ןשיווצ

 ...?לביב יד טצנעגרעד סנטצעל טָאה סָאװ ,שֵא םולש רעבלעזרעד טשינ

 ייב לַאפנייא ַאזַא 1929 ןיא ,טלָאמעד ױזַא יו ןוא .שיסור טדערעג ןבָאה יז

 ןשַא ןוא ןלעפרעוו ץנַארפ ןשיווצ סעומש ַא ןוא .שינעטער ַא שממ זיא --- ייז

 | :טניווװעגייב ךיא בָאה

 רעייא ןיא סָאטַאּפ ןוא חוכ ליפזַא ,שא ,ךיז טמענ טענַאװ ןופ ---

 .? ןביירש
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 עשילַאקיטַאמַארג טימ ךַארּפש רעטמיוצעג ַא ןיא טביירש ריא לייוו ---

 ןעק ןוא ךַארּפש רעגנוי ַא ןיא ביירש ךיא ןוא .ךָאי ַא ןיא טייג ריא ,ןצעזעג

 ,לעפרעוו ץנַארפ רעביל -- שירעפעש טלּפָאט ןפַאש םייב ןייז

 1930 עשרַאו

 םעד טרעייפ ןיירַאפ-ןטַארעטיל רעד .שַא םולש ןופ םישימחה לבוי
 רעד ףיוא 'ישטשָאװָאנ; רעטַאעט ןיא רענייא ,ןטנװָא עכעלטע .,לבוי
 עטלַא יד ךיוא .טנװֶא ןפיוא ָאד זיא החּפשמישַא עצנַאג יד .עקסנַאלעיב
 ברַאפרעבליז השמ .רד .סוינעג ןייז ןופ לַאװק רעקידעבעל רעד -- עמַאמ

 םלוע רעד .רעטכיד ןופ עמַאמ יד ךיוא טסירגַאב רע .ץיזרָאפ םעד טריפ
 רעטשרע רעד ןיא עמַאמ יד ךיוא -- טרידָאלּפַא ןוא ףיוא ךיז טלעטש
 ןעמַאמ רעד וצ עניב רעד ןופ ׁשַא ּפָארַא טייג ...עבלעז סָאד טוט עייר

 ךָאד ןעמ טרידָאלּפַא סָאד לייו -- קעװַא יז טצעז רע ןוא יז טשוק רע ןוא
 יז טשוק רע ןוא .טנעה יד טימ ןּפַאלק ךיוא טשינ ןוא ןציז יז ףרַאד ,ריא

 טָאה סָאװ ,ןעמַאמ רעד וצ קנַאד טימ טרעקַאלפ לַאז רעד ןוא --- לָאמַא ךָאנ
 .ןריובעג ןוז ַאזַא

 יד ,קיטרַאפ ןענעז ןעגנוסירגַאב יד ,טקידנעעג ךיז ןבָאה סעדער יד
 ןענעז עלַא .טנעָאנ זיא טנװָא ןופ הליענ .טריטיצער ןיוש ןבָאה ןרָאיטקַא
 ןטקילײהרַאפ ַא ןענעפע ןופ טייקליטש רעד טימ ליטש זיא סע .טנַאּפשעג

 ןפורעג זיא רע .שיט-םוידיזערּפ ןרעטניה ןופ ריפַא טייג שַא םולש .,ןורא
 טנפעעצ רע ןוא עּפמַאר רעד וצ טנעָאנ ץנַאג ,טנעָאנ וצ טייג רע .ןרָאװעג
 ַא ןופ הפס ַא ,ךוב סיורג ַא טנפעעצ ןעמ יו טנעה עגנַאל ענייז טיירב

 טביה רע ןוא .טרעהעג טשינ ךָאנ סע ןבָאה רָאנ ,סע ןליפ עלַא -- ןבעל
 :ןטנעמָאמ עשיטעטַאּפ ןיא עמיטש ןייז ןופ סָאטַאּפ ןצנַאג םעד טײמ ןָא

 -- -- == ךוב ןפָא ןַא יוװ -- ךַאַא רַאפ ןפָא טגיל ןבעל ןַאַאמ --

 ןרָאי רעקיסיירד עטשרע ,רעקיצנאווצ עטעפש ,עשרַאוװ

 טייצ ןופ .זירַאּפ ןיא טניוװעג שַא טָאה ןרָאי רעקיסיירד ענעי ןיא

 טשינ .עשרַאװ ןייק טכירעגמוא ,גנולצולּפ ןלַאפנײרַא רע טגעלפ טייצ וצ

 וצ םיא דצמ טשינ ןוא ןשַא םולש וצ עשרַאװ ןיא רעביירש עשידיי יד דצמ

 -- טייקנגיוצעגנָא עויסערגַא יד רעמ ןזעוועג ןיוש זיא רעביירש עשידיי יד

 ןבעג ,טכירעגמוא ןלַאפנײרַא טגעלפ רע .ןרידָאלּפסקע וצ עגר עלַא טיירג

 רע וו ,"טנייה, ןיא רקיע רעד ,ןעגנוטייצ יד ןיא ןעויוורעטניא רָאּפ ַא

 ןעמ זַא ,לָאמנייא .ןענַאמָאר ןוא ןעגנולייצרעד ענייז טקורדעג רדסכ טָאה

 טָאה ,י'ןלַאפנײרַא., ןייז ןופ זיא הביס עלעיצעּפס יד סָאװ ,טגערפעג םיא טָאה
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 טקנעברַאפ סע זַא ,עמשטערק ַא ןיא רוכיש ַא יװ ױזַא :טרעפטנעעג רע
 ךיא ןיב ,ןטלַאהסױא טשינ רעמ ןיוש ןעק רע ןוא שיי לזעלג ַא ךָאנ םיא ךיז

 ,ןדיי עשילוּפ עניימ ןָא ןטלַאהסיױא טשינ גנַאל ןעק ךיא ,ןדיי ףיוא רוכיש ַא
 רע טָאה ױזַא ..,ןביירש רעטייוו ןענעק וצ ידכ ןעקנירטנָא ךימ ךיא םוק

 -סױרַא רעפטנע רעד זיא גנוטייצ רעד ןיא .טסילַאנרושז םעד טרעפטנעעג
 סָאװ --- טײקרַאבלטיממוא יד טכַאמעג .עילַאק ןוא ,לסיבַא טריזיליטס ןעמוקעג

 ! ,חוכ סשַא זיא סָאד

 ,קרָאי וינ ןיא -- 1922 -- קעװַא גנולצולּפ זיא ןרעּפלַאה בייל השמ וַא

 רעד ןיא גָאלָארקענ ַא ןבירשעג בָאה ךיא ,עשרַאװ ןיא ןזעוועג דָארג ׁשַא זיא
 עיקצַאמָאלט ,, ןופ עירַאלעצנַאק רעד ןיא ןיירַא טמוק ׁשַא .!!גנוטייצסקלָאפ ,
 ,קיטנעק טרַאװ רע רעבָא ,ןגָאז וצ סעּפע רימ טָאה רע זַא ,טקניוװ רע ;3

 טנעיילעג טָאה רע זַא ,רימ טגָאז רע .ןייז ןגיוא ריפ רעטנוא ליוו רע
 רעטרעוװ עכלעזַא ןביירש גנירג ױזַא טשינ רָאט ןעמ ןוא ,גָאלָארקענ ןיימ
 ןייז ןגעװ עטסעב סָאד ןביירש ןעק ןעמ ,''ןדיי ייב רעטכיד רעסיורג,, יוז
 רָאנ טריװרעזער ןענעז רעטרעוו עטנָאמרעד יד רעבָא ,טנַאלַאט ןסיורג

 גנוגערפיוא רעכעלרעיפ טמ סע רע טָאה טגָאזעג ןוא .הלוגס ידיחי רַאפ
 .טרסומעג טָאה רע ןעוו ץלַא יו --

 ןלװש עשידיי ץגעוו ןגרָאמירפ ַא

 -לַארטנעצ ןיא ,עשרַאװ ןיא ,הירפ רעד ןיא תבש ַא ןיא ןזעוועג זיא סָאד
 ןגעק ןגרָאמירפ-טסעטָארּפ ַא .ןרָאי רעקיצנאווצ עטעּפש יד ןיא ;רעטַאעט
 עכעלטע עניב רעד ףיוא .ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ףיוא תוריזג עקיבייא יד

 םעד טריפ סָאװ -- ןָאסלעדנעמ המלש ,שיקרַאמ ץרּפ ,שֵא םולש : רעביירש
 זיא ׁשֵא ןעו טייצ רענעי ןיא טקנוּפ ןזעועג זיא סע .ךיא ךיוא ,ץיזרָאפ
 ןיא טירטסױרַא ןפרַאש ןייז רַאפ ןרָאװעג טריקַאטַא קרַאטש סקניל דצמ
 עיינ ענייז ןריקיטירק רעייז ןוא רעביירש עקיטרָאד יד ןגעק עװקסָאמ
 ןיא ּפַאלק, רעטנַאקַאב קרַאטש רעד ןעמוקעגרָאפ טרָאד זיא טלָאמעד .קרעוו
 טשינ רָאט רעביירש ןייק ןוא ,ןזָאל טשינ לע ךיא :יירשעגסיוא ןוא יישיט

 סע !טייהיירפ רעשירעלטסניק ןייז ןיא ןשימניײרַא ךיז לָאז ןעמ זַא ,ןזָאל

 ןשילױוּפ ַא ןעמוקַאב ןייז ןופ טייצ רעד םורַא ןזעוועג ךיז טכַאד ,ךיוא זיא
 ,ןדרָא-הכולמ

 ןשַא רדסכ טגערפ ,ןגרָאמירפ ןופ רעציזרָאפ רעד ,ןָאסלעדנעמ המלש
 רעייז רדסכ םיא טרעפטנע רע ןוא ןדער ןיוש רע ליוװ יצ ,טייהרעליטש
 ,רענדער יד ןופ םענייא ןופ דייר יד ןטימ ןיא ,ךעלדנע !טשינ ךָאנ זַא ,ךיוה
 קנעדעג ,ןזעוועג טרָאד זיא ;עטנכערעגסיוא יד ץוח -- יונעג -- רעוו ןוא
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 -- -- !דניצַא : לברַא םייב ןענָאסלעדנעמ יצ ַא שַא םולש טיג --- טשינ ךיא

 ןקידנע לָאז רענעי טרַאװרעד ךיז םיוק
 עשידיי יד ןופ רעטסערג רעד --- :סָאטַאּפ טימ טריסנָאנַא ןָאסלעדנעמ

 ׁשַא ...רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ דלַאװ ןיא במעד רעד ,רעביירש
 ןיב ךיא -- :סעכ ןָא שטָאכ ,ךיוה רעד ןיא עקַאט ןוא לסיבַא ךיז טרעזייב
 .רעביירש ַא ןיב ךיא ,'יבמעד,, ךימ טפור ןעמ רָאנ ,במעד ַא ןייז וצ דימ ןיוש

 ןעלמרומ ַא ןָא ךיז טביוה סע ןוא םוקילבוּפ ןרַאפ רע טייטש טָא ןוא

 עיצַארטסנָאמעד עטריזינַאגרָא ןַא -- -- '?!ּפָארַא; ןפורסיוא דלַאב ןוא
 ,סקניל דצמ

 זיא רעציזרָאפ רעד ,ןטייז עלַא ןיא םורַא ךיז טקוק ,טציירעצ טרעוו ׁשַא

 טעװ סָאװ .עשרַאו ןיא סעיצקורטסבָא עכלעזַא ןיוש ןעק ןעמ ,זָאלטכַאמ
 ?ןייז ָאד

 ןוא רעביירש הרוש רעד וצ רעק ןקיטסַאה ַא שַא ךיז טיג ךעלדנע
 ַא טימ ןגָארטמורַא רדסכ ךיז טגעלפ שיקרַאמ .ןשיקרַאמ ...וצ ךיילג
 םעד סױרַא טּפַאכ שַא .לטנעה םענרעבליז ַא טימ ןקעטשיריצַאּפש םענייש
 ַא לָאמַא ךָאנ ןוא לָאמניא טיג רע .קירוצ ךיילג ךיז טרעק ןוא ןקעטש
 סעשיקרַאמ .ןצַאלּפ ךעלּפמעל עשירטקעלע עכעלטע .עּפמַאר רעד ןָא ּפַאלק
 ,טשינ טרָאפ ךיז טכערבעצ רע רָאנ ,הנכס ַא ןיא זיא ןקעטש

 ןרעה םיא ריא טפרַאד לכ םדוק ןוא ןדער ליו שא םולש --

 !רעטעּפש ריא טעװ ןרירטסנַאמעד
 .ןעייז וצ ןָאמ --- לַאז ןטקַאּפעג ןיא ליטש ןרָאװעג גנולצולּפ זיא סע ןוא

 טימ ןדנוצעג .סעדער עסיורג ענייז ןופ ענייא ןטלַאהעג טָאה רע ןוא
 ,דיי םענרעדָאמ ַא ןופ גנויצרעד רעד ןופ אנוש םעד ןגעק גנורעטסיײגַאב
 הערּפ ,, .ןליּפשייב עשירָאטסיה ןבעגעג ןוא ןלעלַארַאּפ-ךיינת ןגיוצעג טָאה רע
 שיזיפ ןסייהעג רע טָאה -- ןדיי וצ האנש ןייז ןיא חוכ גונעג טַאהעג טָאה
 ,האנש ןייז ןיא טציא חוכ גונעג טשינ טָאה רעד -- רעדניק ןענעגרהרעד

 טָאה רע -- -- .'רעדניק עשידיי יד ןעקנערטרעד קיטסייג רע ליוו
 םיא טָאה ןעטנעמסידָאלּפַא עטרעטסייגַאב ןופ םערוטש ַא ,ץרוק טדערעג
 ןענעז עדער רעד ןופ רעטרעװ עטלגילפַאב יד .,ןסירעגרעביא לָאמ עכעלטע

 סעקינשַאּפערָאה ןוא סרעפמעק יד ןופ סעדער יד ןיא ןרָאװעג טריטיצ טפָא
 ןלױּפ ןיא ןלוש עכעלטלעוו עשידיי ןופ

 | ןליופ ןופ ןדרָא-הכולמ רעד

 ךיז טניפעג בולק--.נ ,ע .ּפ ןשידיי ןופ וויכרַא ןיא זַא ,טסווװעג טָאה ׁשַא
 ןופ ןעמעננָא ןייז ןגעוו סטקורדעג ןוא סטפירשעג טנַאהרעלַא טימ עקעט ַא
 םעד טָאה רע .!ַאטוטיטסער ַאינָאלָאּפ ,, ןדרָא םעד גנוריגער רעשיליוּפ רעד -
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 רקיע רעד ןוא ,טּפָאהעג טָאה רע ,םימעט עשיטילָאּפ תמחמ ןעמונעגנָא ןדרָא

 יד ןרעװ טרעסעברַאפ ןלעו םעד ךרוד זַא ,טביולגעג סָאטַאּפ ןסיורג טימ

 גנוריגער עשילױּפ יד ןיוש טָאה לייוורעד רעבָא .ןעגנואיצַאב עשידיי-שיליוּפ

 ןדרָא רעד טָא טָאה ןשַא ןוא דנַאלשטייד טימ ןעוועטרילפ ןביױהעגנָא

 ןיא ןירַא זיא רע .ןסיועג סָאד ןוא טסורב יד ןעירב קרַאטש ןעמונעג

 יד ןזייו רימ ןופ טזָאלעג ךיז טָאה ןוא ןײרַאפ-ןטַארעטיל ןופ עירַאלעצנַאק

 זַא ,טלָאװעג קרַאטש םיא ךיז טָאה סע ןוא טרידוטש ,טרעטשינעג :עקעט

 ןדרָא םעד ןעמונעגנָא טשינ רע טָאה סָאד זַא ,ןרעװ רָאלק לָאז טרָאד ןופ

 "ןרע ןייז סלַא ,בולק-.נ .ע .ּפ ןופ טנַאטנעזערּפער ַא יװ רָאנ ,ךעלנעזרעּפ

 ,םעד ןיא ןעגנַאגעג קרַאטש סע זיא רעדיוװ בולק-.נ .ע..ּפ םעד .טנעדיזערּפ

 רעמ ךָאנ טלָאװ סָאד סָאװ ,ןפרַאוװקירוצ טשינ ןדרָא םעד לָאז ׁשַא זַא

 טנעקעג גנירג סע טָאה ׁשַא .ןעגנואיצַאב עשידיי-שיליוּפ יד טרעטכעלשרַאפ

 בולק--.נ .ע .ּפ םעד רעבָא זיא סע .רעגריב רעשינַאקירעמַא ןַא קידנעייז -- ןוט

 שילָאבמיס ןשַא ךרוד טָאה בולק רעד טשינ זַא ,םעד ןיא ןעגנַאגעג ךיוא

 ץעגרע ןבילבעג זיא ןינע רעד ךיוא . . .ןיילַא שַא רָאנ ןוא ןדרָא םעד ןעמוקַאב

 ,לָאמעלַא ןוא ץלַא יװ ,םידעפ ערעכיזמוא ףיוא ןטפול רעד ןיא ןעגנעה

 רעד ןופ ןצענ יד ןיא ןירַא עװיַאנ ןוא עקידלושמוא ןלַאּפ רעביירש ןעוו

 ןיא -- ןלַאפעגנײרַא ןצענ יד טָא ןיא לָאמטּפָא זיא שַא ןוא .קיטילָאּפ

 רעד ףיא יוטַארעטיל רעד ןופ העּפשה חוכ ןיא ןביולג ןכעלטפַאשנדייל

 םעד ןוא גָאזסױרַא טרָאװ עסיורג סָאד טגעלפ רע יװ ,י"טייהנעשטנעמ,

 רעד ףיוא חוכ ןייז ןוא קלָאפ ןשידיי ןפיוא רוטַארעטיל רעשידיי ןופ חוכ

 .רוטַארעטיל רעשידיי

 תומולח עימערּפ-לעבָאנ

 תומולח עימערּפ-לעבָאנ, לטיּפַאק סָאד ןרעוו ןבירשעג ךָאנ טעװ לָאמַא

 קיצרעפ יד ןוא ָאלָאז,, לטיּפַאק םוצ ןייז ךעלנע טעװ סָאד ,יישַא םולש ןוא

 רעבָא ."עימעדַאקַא רעשירַארעטיל רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ עכעלברעטשמוא

 וצ טרּפ םעניילק ַא ןבעגוצ -- קנעדעג ךיא ןמז לכ --- לייוורעד ךימָאל

 :לטיּפַאק לעבָאנ - שא םולש םענעי

 טָאה ׁשֵא םולש ןוא רעגולק ַא רעייז ןזעוועג זיא בילטָאג עשוהי .רד

 ןופ טיבעג ןפיוא ןענרעל וצ םיא ןופ ,ןדער וצ םיא טימ טַאהעג ביל רעייז

 תודע ןַא ןזעוועג ךיא ןיב לָאמנייא ,קיטילָאּפ רעשידיי --- קיטילָאּפ-טלעוו רעד

 | .עימערּפ-לעבָאנ רעד ןגעוו סעומש רעייז ןופ

 רעקרַאטש ַא ןזעװעג זיא רע ןוא -- טרינאזער טָאה בילטָאג עשוהי

 םלָאהקָאטש ןיא עימעדַאקַא-לעבָאנ רעד ןופ סרעטכיר יד זַא -- טסינויצ
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 יד ןעמיטשַאב ייז רעכלעוו טיול עינילטכיר עקידנעטש עסיוועג ַא ןבָאה
 ,עניילק רַאפ בורל סעימערּפ יד ייז ןבעג -- שינכעט סנטשרע .עימערּפ
 .ןענעייל וצ ךסַא חוכ ןייק טשינ ןבָאה ןוא טלַא ןענעז ייז ,קרעװ ,תומכ ןיא
 סָאװ ,קרעװ רַאפ ןבעגעג טרעוװ עימערּפ-לעבָאנ יד : ךּות ןיא ,סנטייווצ ןוא
 -ידנַאקס ןענעז ייז .ןעיוב עוויטקורטסנָאק סָאד קורדסיוא םוצ ןעגנערב
 ףיוא ןקריוו קרעװ עשיפרָאד ןוא -- -- ןרעױּפ ןופ רעדניק בורל ,רעיװַאנ
 סטנאמיער ערעדנַא ןשיווצ -- ןליּפשייב רָאּפ ַא טכַארבעג טָאה בילטָאג .ייז
 ךָאד טנעז ,שַא ,ריא --- טגידנערַאפ בילטָאג טָאה -- ןוא .סאּפע-"ןרעױוּפ,
 ןיא רעגניפ יד ןגײל ךייא ךיא ףרַאד סָאװ ןוא ,שפנו בלב טסינויצ ַא
 | | ? ןיירַא ליומ

 רע טגעלפ ןטנעמָאמ ענעי ןיא רקיע רעד ,ןגיוושעג קרַאטש טָאה ׁשַא
 -טסניק רעכעלּפעשסיואמוא ןייז ןופ סעיסימסנַארט יד ןעוו ,ןגיװשטנַא ןרעוו
 - ,ןגיוועצ וצ ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה ,עיגרענע רעשירעל-

 ןזײװַאב וצ ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןוא טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה סע
 םיצולח ןגעוװ עזָארּפ ןיא עמעָאּפ רעכעלרעה ןייז ןופ ךעלטיּפַאק עטשרע יד
 יװ יאס זיא םולח רעד רעבָא ...?לָאט ןופ גנַאזעג סָאד,, לארשי ץרא ןיא
 רעשידיי רעד רַאפ יַאס ןוא ךעלנעזרעּפ ןשַא רַאפ יַאס ,םולח ַא ןבילבעג

 טשינ עימעדַאקַא רעד ןיא לָאמנייק זיא ַאלָאז לימע ךיוא .רוטַארעטיל
 יד יו רעמ ,עכעלברעטשמוא יד ןופ ןעייר יד ןיא ןײרַא ךָאד ןוא ןיירַא

 . ןײרַא ָאי עימעדַאקַא ןיא ןענעז סָאװ ,ענייז םירבח קיצרעפ |

 ץנַאט ַא

 רשפא ןוא רעקיצנאווצ עטעּפש יד ןיא רשפא ?ןזעוועג סָאד זיא ןעוו
 סע זיא יװ יַאס ?קוליח ַא רַאפ זיא סָאװ .ןרָאי רעקיסיירד עירפ יד ןיא ןיוש
 ןקיטכַאנ-וצ-קיטיירפ ַא ףיוא ,12 עיקצַאמָאלט ןופ לַאז ןיא ,עשרַאװ ןיא ןזעוועג
 ןטרָאד ןעמוקפיונוצ עכלעזַא ןפור טגעלפ ןעמ יװ ,"טנווָא-ןעילימַאּפ ,
 דוד שרעה .עיצידַארט ןבילבעג ןענעז ייז ןוא טריפעגנייא ייז טָאה גרעבמָאנ
 ...ךיא טנעקעג סע טָאה ןוא ןצנַאט וצ טַאהעג ביל טָאה גרעבמָאנ

 .עכעלמייה ,עשימייה ,ןטנװֶא עמיטניא עקַאט ןזעװעג ןענעז סע ןוא
 .סעכורעװַאז-רעטרעוז סָאװרַאפ ַא ןָא ןכָארבעגסיױא וליפַא ייז ףיוא ןענעז לָאמַא
 :: טנויָא ַא ַא ןיא ךָאנ זיא טָא ןוא .טליטשעגנייא ךיג ךיז ןבָאה רעבָא
 ,ט.ָא עג ןעמ טָאה סיּפע ןוא עשרַאװ ןיא ָאד ןענעז יורפ ןייז טימ שַא םולש
 ןעוו סָאװ רעדייא ןוא .טנוװָא-ןעילימַאפ םעד ףיוא ןעמוק טנייה ןלעוו יז זַא
 ןַא ףיוא יו ױזַא טצוּפעגסיױא ,ָאד ןענעז ׁשַא עדליטַאמ ןוא שַא םולש --
 ךעלפייטש לסיבַא טרעװ .טנוװָא-ןעילימַאפ ַאזַא ףיוא טשינ ןוא ,לַאב ןתמא
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 יירפ רעמ טשינ ןיוש ךיז ןעק ןעמ ,ךעלדמערפ ,גנומענרעטנוא עצנַאג יד ןיוש

 -- רעטייוו טליּפש קיזומ יד רָאנ .ןענעכער ןיוש ךיז ףרַאד ןעמ .ןגעװַאב

 ךיז ןופ יוװ סיּפע ןוא .ץלַאװ ַא סשַא יד ךיוא ןצנַאט ָא טָא ןוא ןצנַאט ךעלרַָאּפ

 ,רעטייוו עקַאט ןצנַאט ךעלרָאּפ יד ןוא ,לַאז ןטימ ןיא ןײרַא ייז ןצנַאט ןיײלַא

 ןוא טריטנעירָא ךיוא ךיז טָאה קיזומ יד ןוא ,ץנַאטסיד רעניילק .ַא ןופ ּרָאנ

 יד ןוא .ץלַאװ ןופ סעידָאלעמ עטסנעש יד ןוא םיטניא ןוא ליטש טליּפש

 ףיוא ןקוק ךעלרָאּפ עקידנצנַאט-ליטש יד ןוא טנעוו יד ייב עקידנעײטשמורַא

 .עינָאמרַאה עכעלטעג יד ןרעדנוװַאב ןוא ,עדליטַאמ ןוא םולש ,רָאּפ םעד טָא

 .קיצפופ עלופ יד ןיוש רשפא ! ןזעוועג טלַא טלָאמעד ןיוש ייז ןענעז ליפיוו

 ןײזנעמַאזוצ רעייז ןופ בוט םוי ַא טרעייפעג טלָאמעד טקנוּפ ייז ןבָאה רשפא

 -עגסיוא ױזַא ךיז רַאפרעד ןוא ןצנַאט וצ ָאד ןעמוקעג ייז ןענעז רַאפרעד ןּוא

 ןבעל ןופ עינָאמרַאה רעייז ןופ ןרָאי-קינָאה יד ךָאד יז ןבָאה עשרַאװ ןיא .טצוּפ

 רעד ןיא דניק ַא ןוא ןריובעג רעדניק עטשרע יד עשרַאװ ןיא ,טכַארברַאפ

 ךיז ןקור ,רעמַאזגנַאל ךָאנ ןיוש ייז ןצנַאט ָא טָא ןוא ...טגײלעגנײרַא דרע

 רעד ,רעליטש ןוא רעליטש טליּפש קיזומ יד ,לַאז טימ רעד ןופ סױרַא

 .י.רעביא םָאזגנַאל ךיז טסייר ץנַאט

 "ניירַא שַא עדליטַאמ ןופ טערטרָאּפןעּפ ַא ןיא ץנַאט םענעי בָאה ךיא

 טנָאמרעד קרָאי וינ ןיא וליפַא ךָאנ רימ סָאד טָאה יז ןוא רעטרעוו טימ טבעוועג

 ןשטנעמ ףיוא רָאט ןעמ זַא ,ןבירשעג ווירב ַא ןיא רימ ןוא טקנַאדעג ןוא

 טרעװ טּפָא לייו ,ריא ףיא ךיא יװ ,ןלירב עוװעזָאר טימ ןקוק טשינ

 .טשיוטנַא ןעמ

 1939 קרָאי ןינ

 עדליטַאמ קנַאד ַא רָאנ ,ןשַא םולש קנַאד ַא טשינ זַא ,רימ ךיז טכַאד סע

 ייברעד ןענעז ייז ןעוו ,טפַאשלעזעג ןיא ןרעוו ןטעברַאפ טּפָא ךיא געלפ שא

 ןופ םייה רעד ןיא יױזַא ,ףָאגָאר ללה ןופ םייה רעד ןיא ױזַא .ןזעוועג

 סע זיא ןזעװעג ןוא -- גרובזניג רסיא .רד ךיוא ןוא ןהַאק רעדנַאטקעלַא

 ןרָאװעג זיא רענגעק טשַא םולש ןופ זיירק רעד ןעוו ,1940-1939 ןרָאי יד ןיא

 ,טסוװעג טָאה ׁשַא עדליטַאמ .רעפיט -- סיר רעד .רעטיירב ןוא רעסערג

 ַאזָאניּפס טנרעל יװ .אברדא .זיירק ןקיזָאד םעד וצ טשינ גנַאלַאב ךיא זַא

 טלפָאט זיא טּפַאשטניירפ ןיא ךיז טלדנַאװרַאפ סָאװ ,טפַאשרענגעק ---

 טַאטיצ רעד ןוא טצונעג רעטרעוו ערעדנַא וליּפַא ןרעוו .טרָאד ..טפַאשטניירפ

 רימ רעבָא .רעטרעוו ענייז טול טשינ ,ןעניז ןייז טיול ךעלטקניּפ רָאנ זיא

 .ןצונַאב וצ טשינ טרָאװ םענעי עירעס רעד ןיא טגָאזעגוצ ךיז ןבָאה

 דָארג ןוא -- טנװֶָא ןַא ןעמוקעגרָאפ קרָאי וינ ןיא זיא לָאמניײא ןוא
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 ףיוא ןעמ טָאה דסח ַא סיּפע בילוצ ןוא ,לעטָאה ַא ןיא ,לָאז ןרעסערג ַא ןיא
 ןַאהַאק בא ,טריפעג שילגנע ןיא ןזעוועג זיא טנוװָא רעד .ןטעברַאפ טרָאד ךימ
 גרובראוו רעגנוי רעד ,טסַאג רעד ןזעוועג זיא ׁשַא םולש ,ןזעוועג טרָאד זיא
 טשינ לָאמנייק ךיא ןיב טייהנגעלעג יד ןוא הביס יד .רענדער יד ןופ רענייא
 סיר םעד ןטכירַאפ וצ גנערטשנָא ןַא ןזעוועג סיּפע זיא סָאד .ןעגנַאגרעד
 וצ ןזעװעג ָאי ןיוש זיא סע רעבָא .טעּפש וצ זיא סע רעדייא ,שַאיןַאהַאק
 ךיז טָאה "תרצנ ןופ ןַאמ רעד, ךוב םעד ןופ גלָאפרעד רעד .טעּפש

 רעבלעז רעד ןיא ןוא רעטיירב ןוא רעטיירב ץלַא ןגיוווצרעדנַאנופ ןביוהעגנָא
 ,סיר רענעי עיצרָאּפָארּפ

 ךוב ַא ףױא עמעט ַא זיא עימערּפ לעבָאנ - שֵא עמעט יד ביוא ןוא
 ףיױא עמעט ַא ןַאהַאק-שַא סיר םעד ןופ עטכישעג יד זיא ,דנַאב ןייא ןיא
 .דנעב ךסַא ןופ ךוב ַא

 1943 לאערטנָאמ

 לאערטנָאמ ןיא ןזעוװעג ןעדליטַאמ טימ שַא םולש זיא לָאמ עכעלטע
 לָאמנייא .1943 ןוא 1942 ןרָאי יד ןיא .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןיא
 יד ןעוו ,לָאמ טייווצ ַא ,דנַאלסור רַאפ ףליה-המחלמ תבוטל טנוװָא ןַא ףיוא

 רעפעפ קיציא ןוא סלעָאכימ המלש םוטנדיי ןשיטעװָאס ןופ םיחולש עשידיי
 .עדַאנַאק ךיוא טכוזַאב ןוא רוט-טלעוו רעייז טכַאמעג ןבָאה

 ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,סעדער ענעי ןיא ׁשַא טָאה סרעדנוזַאב ןייק
 .טגָאזעג טשינ -- ןלַאז עסיורג ןיא עדייב -- ןטנוװָא עקידתוכייש יד ףיוא

 סעדער יד רעכיז ןענעז ץעגרע .ןָאלבַאש ַא ןזעוװעג טלָאמעי זיא סע
 .ןבעגוצרעביא ייז ןציטָאנ יד ןופ עבַאגפיוא יד טשינ זיא סע ןוא טנכייצרַאפ
 / וצ עקידרעטייוו סָאד ןציטָאנ יד ןופ עבַאגפיוא יד טשינ ךיוא זיא רשפא ןוא
 :ןוט סע רימ ןלעוװ ךָאד ןוא .ןענעכייצרַאפ

 ןיא םיא וצ ןעמוק וצ ןטעבעג לאערטנָאמ ןיא לָאמנייא ךימ טָאה ׁשַא
 לכ ןוא .ןגיוא ריפ רעטנוא ןדער ליוו רע .ןדער רימ טימ ליוו רע .לעטָאה

 ןיא זיולב ןטלַאהעג סעומש םעד ךיא בָאה -- ןגיוא ריפ ןזעוועג ןענעז סע ןמז
 רעוו ןוא .ייוצ ןבילבעג ןיוש ןענעז -- ןגיוא ריפ ענעי ןופ .ןורכז ןיימ
 .ןענעכייצרַאפ ןעמ ףרַאד ...ייווצ וליפַא גנַאל יו טסייוו

 רעד ,, ןוא ''תרצנ ןופ ןַאמ רעד, קרעװ ענייז ןגעוו טדערעג טָאה שַא
 ןביההעגפיוא ךיז טָאה רע .העש ַא רשפא ,גנַאל טדערעג טָאה רע .'"חילש
 ךרד בילוצ ןביוהעגפיוא ךיוא ךימ בָאה ךיא זַא .קידנעייטש טדערעג ןוא
 טלָאװעג טָאה רע רעבָא ןציז וצ ןעגנווצעג ךימ רע טָאה -- ץרא
 .ןביילב ןייטש
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 סע ןוא ןורכז לעב רעטכעלש ַא ןיב ןוא טנכייצרַאפ טשינרָאג בָאה ךיא

 ןבעגרעביא ָאד רָאנ לעװ ךיא ןוא טלָאמעד טניז ןרָאי 15714 ןיוש ןענעז

 .ןורכז ןיימ ןיא טצירקעגנייא ,קפס םוש ןָא ןוא ,ףיט ךיז טָאה סָאװ ,סָאד

 רעירפ ןייז טניז ןיוש זַא טגָאזעג ,תומוערת ןָא ןצנַאגניא טדערעג טָאה רע

 הנוי יװ ױזַא ;איבנ רעשידיי ַא ןזעוועג זיא ושי זַא ,רע טביולג ןָא טנגוי

 ןרעוו וצ טָאטש רָאנ .טלעוו רעד ןופ רעקלעפ יד וצ תוחילש ַא טימ איבנה

 רעשידיייטשינ ַא ,דלוש ןייז ןָא ,ןרָאװעג רע זיא -- איבנ רעשידיי ַא

 טנעלַאט ןייז ןופ קנופ ןכעלטעג םעד טימ ןעמַאזוצ זיא ,ןשַא ,םיא ,ןוז טָאג

 ןפלעה וצ .תוחוכ עכַאװש ענייז טימ ,תוחילש יד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא

 ןוא סָאד .איבנ ןטעּפש ןשידי ַא ןעשעג זיא סָאװ ,הלווע יד ןרעללפיוא

 -רַאפ רעטסערג רעד זיא יאדווא --- -- .ןווכמ רע זיא שרעדנַא סיּפע טשינ

 רעקלעפ ןשיװצ עטעדניברַאפ ןָא רעבָא ,ןילַא טָאג קלָאפ ןשידיי ןופ רעטעדניב

 ןייז ןיא סע טנרעל ך"נת רעד .ןבעל טשינ דרע רעד ףיוא קלָאפ ַא ןעק

 לייו קרַאטש ױזַא רַאפרעד טדייל קלָאפ רעזדנוא ןוא .לייט ןכעלטכישעג

 ענייז זַא ,טגייצרעביא ךיז טָאה רע ןוא .עטעדניברַאפ ןייק טשינ טָאה סע

 עכַאװש יד ליפיוו ףיוא ,עטעדניברַאפ קלָאפ ןשידיי םעד ןפַאש םירפס עיינ

 .טיבעג ַאזַא ףיוא ןוטפיוא סיּפע ןענעק שטנעמ .ןייא ןופ תוחוכ

 ןוא ןביוהעגפיוא רעדיװ ךיז רעטעּפש ןוא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע

 ןוא גנירג ןזעוועג ןענעז סָאװ ,ןרערט טימ טדערעג ןוא -- טדערעג רעטייוו

 :רוטַאנ עלַאטנעמיטנעס ַא טַאהעג טָאה רע לייוו ,ןגיוא ענייז ןיא טפָא

 ?רעוו עניימ טרעהעגפיוא טָאה ןעמ סָאװ זיא עטסגרע סָאד --- רבח רערעייט

 ַא יו רעמ טשינ ןיב ךיא רעבָא .ייז טרינָאיּפש ןעמ רָאנ ןוא ןענעייל וצ

 ףרַאד קרעװ סרעביירש ַא ןוא ,ךיא ביולג םעד ןיא ,ןוילע דסחב רעביירש

 רימ רעטעּפש טייצ ַא טימ קנַאדעג ןבלעז םעד טָאה רע) .ןענעייל ןעמ

 .חוירב ַא ןיא ןבירשעג

 .1955-1954 רעטניוו --- ביבא לת

 ןיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ןרָאי יד ןיא ןשינעגעגַאב יד ךָאנ

 רעטניװ טשרע ןעז וצ ןשַא םולש ןעמוקעגסיוא רעדיוװ זיא לאערטנָאמ

 .םילשורי ,הפיח ,ביבא לת ןיא ,לארשי תנידמ ןיא 1554

 עסיורג ןענעגעגַאב וצ ביל ךיא בָאה -- ןרָאי ערעטלע יד ןיא דימ-

 ןענעז סָאװ יד ,יװיַאס ייז ךיא בָאה ביל .ןטייוו רעד ןופ ןטייקכילנעזרעּפ

 ןטפַאשדֿנַאל עשיטעטַאּפ ,עסיורג רעבָא ,ןטייקכילנעזרעּפ עסיורג רימ רַאפ

 ' ןגעק .רוטַאנ רעייז ,רוטַאנ זיא סָאד .ץנַאטסיד ַא ןופ רענעש ,רעצנַאג ןענעז

 ןעז וצ ביל ױזַא ךיא בָאה ןשַא ךיוא ןוא .ןפמעק טשינ ןעמ ןעק רוטַאנ
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 ןיא םיא טימ קיטייצכיילג קידנעייז -- ןוא .ןענעייל ,טדער רע יוװ ןרעה

 עכעלטנפע ענייז עלַא ףיוא ןעגנַאגעג רָאנ טשינ ךיא ןיב לארשי תנידמ

 ןיק ױזַא .טעטש ערעדנַא ןיא ןרָאפעגכָאנ ךיוא םיא רָאנ ,ןטירטסױרַא
 ,םילשורי ןייק ,הפיח

 ןיא ביבא לת ןיא ןטנוװָא-שַא םולש ןעמוקעגרָאפ ןענעז לָאמ עכעלטע
 ,טריזינַאגרָא טנוװָא ַאזַא תורדתסה יד טָאה לָאמנייא .ייבארגומ,, ,לַאז ןטסערג

 רעירפ ןכָאװ ןענעז ןטעליב יד .ןיירַאפ-רעביירש רעשידיי רעד לָאמ טייווצ ַא

 ןעמ טָאה ײצילָאּפ ךסַא ןופ ףליה רעד טימ רָאנ .טפיוקרַאפסיױא ןזעוועג

 .ןטנוָא יד תעשב ןלַאז יד ייב גנונדרָא יד ןטיהרעד טנעקעג

 .תידרפס הרבה ,תירבע ןיא בורל ,ןשַא ןגעוו ןדער ןגעלפ רענדער ךסַא

 ןעמוקעג זיא סע זַא ןוא ןרעוװ דימ ,ןייטשרַאפ וצ ןעגנערטשנָא ךיז טגעלפ רע

 ןיא ןביױהנָא טגעלפ רע .חוכ ןייק ןזעוועג טשינ ןיוש זיא -- ןיילַא םיא וצ
 ליגר אל ינא סָאװ ,ןקידלושטנַא ךיז ,טקעלַאיד ןשילוּפ-ףיט ןיא שדוק ןושל

 ַא ןָא ןוא טרינילּפיצסיד .שידיי ףיוא רעבירַא דלַאב ןוא תירבע רבדל

 -שיליוּפ ןטניוועגמוא םעד ןרעהסיוא לָאמעלַא םלוע רעד טגעלפ לכיימש

 טלגילפַאב לָאמ עכעלטע רָאנ ןענעז סעדער יד רעבָא -- שדוק ןושל ןשידיי

 ,ךיוה ןביוהעגפיוא ךיז ןוא ןרָאװעג

 עלנָאל ַא ףיוא טניוו ַא ןעוו יוװ ,ןציּפשנָא ךיז ןגעלפ ןרעיוא רעטנזיוט

 ןשינעײטשרַאפסימ עטלמַאזעגנָא יד טרירעגנָא טָאה ׁשַא ןעוו ,זָאלב ַא טוט
 ןרילָארטנָאק וצ רעסעב ךיז ידכ ,ןצעזקעװַא םעד ייב ךיז רע טגעלפ טּפָא

 ךיא ,רעטסעווש ןוא רעדירב עניימ ,טעז : ץרַאה ןצנַאג ןטימ רע טדער טָא ןוא
 ַא ךיוא ןיב ךיא ,תונעט ןבָאה רימ וצ ןעק ןעמ ןוא שטנעמ רעקידניז ַא ןיב

 תונעט ביוא רעבָא ,קרעוו עניימ ןיא ןזיירג ןעק ןוא רעביירש רעקידניז
 ןוא הליפת ילעב יד תונעט ןבָאה ךָאד ןפרַאד ,םלוע לש ונובר םעד בילוצ

 רַאפ טשינ ןוא ,ייז רַאפ ךָאד ךיא ןיב --- קידניז ביוא .ןליש יד ןופ םיאבג
 ךסַא רשפא ןוא ךיא יו םורפ ױזַא טקנוּפ ןענעז סָאװ ,ןגעלָאק עניימ
 םדא ןיב ןופ ךַאז ַא יו סָאד ןעייטשרַאפ ,םיאבג יד ,ייז רעבָא .רעקינייו
 ַא ןבעגעג רימ טָאה ןעמ .ליש ןיא ירדנ לכ וצ ןזעוועג ךיא ןיב טָא ,םוקמל

 תילט ןיא טלקיוװעגנייא ךימ בָאה ךיא .רעדנעטש ַא טימ יטָאטש,, עטוג

 ןבָאה רימ ןבענ ןדיי זַא ןוא ,טנייועגסיא טוג ץנַאג ךימ בָאה ךיא ןוא
 ...רימ טימ טנייוועגטימ ייז ךיוא ןבָאה --- ןייוו ךיא יו טרעהעג

 ןסיורג םעד טימ ךאלמ רעד -- לַאז ןיא ליטש ןזעוװעג זיא עגר ַא

 ןטלַאטשעג ײלרעלַא ןעמעננָא עגר ןייא ןיא ןעק סָאװ ,ץרַאה ןשידיי ןטוג

 ...רערט ַא טימ טכײפַאב ןגיוא עלַא ןוא ןגיולפעגכרוד זיא

 טַאהעג טָאה רע סָאװ ,טדערעג רעטייוו ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה שַא
 ,ןגָאז וצ
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 םי םייב סעומש רענדָאמ ַא

 טנעיילעג ןבָאה טשינ םעד טימ טמירַאב טשינ לָאמנייק ךימ בָאה ךיא
 זיולב ןענעייל טשינ םעד רַאפ ךימ בָאה ךיא .רעביירש ַא רבח ַא ןופ םיבתכ

 טגערפעג טשינ לָאמנייק ,קנעדעג ךיא ליפיוו ףיוא ,בָאה ךיא .טרעפטנערַאפ
 סע טָאה רענעי ביוא ןוא ,טנעיילעג םיבתכ עניימ ָאי טָאה רע יצ ,רבח ןייק
 יאדוא .טגערפעג טשינ גנוניימ ןייק לָאמנייק ךיא בָאה ,טגָאזעג ןײלַא רימ
 רדסכ טלַאה ךיא רעבָא ,רָאג ןוא רָאג ןיוש גנוניימ יד ךימ טריסערעטניא
 ענייד רימ טסנעייל וד ביוא -- :טרָאװ לַאינעג סנָאסרעמע ןגיוא יד רַאפ

 םעד ןגָאז וצ ריד ביוחמ טשינ ךיא ןיב ,גנוניימ ַא ךימ טסגערפ ןוא םיבתכ
 ...רוטרָאט ,עיציזיווקניא זיא רימ יבגל ןוט ןייד לייוו ,תמא

 טימ ןוא ןשַא ןבעג ךעלכיב ןוא רעכיב עניימ טפָא געלפ ךיא שטָאכ
 .טָאה רע יצ טגערפעג טשינ לָאמנייק םיא ךיא בָאה ,שפנו בלב סעיצַאקידעד

 רעבָא םיא בָאה ךיא .טנעיילעג ךעלכיב ןוא רעכיב עניימ ןופ סנייא שטָאכ
 קיצפופ ענייז עלַא בָאה ךיא זַא ,טכַאמעג רָאלק טייהנגעלעג רעדעי ייב
 ךיא םירַאב טנעײילעג ןבָאה ןקיזָאד םעד טימ ןוא טנעיילעג ָאי רעכיב
 ,ָאי אקווד ךימ

 ירוא ןופ ךוב עסיורג ,עיינ סָאד ביבא לת ןיא ןשַא ייב לָאמַא ךיא עז
 טפירשוצ ַא ךוב םעד ףיוא עז ךיא ןוא -- ''רהנה תובוחר,, גרעבנירג יבצ
 ,ךעלקילג וליּפַא ןיב ךיא .ךעלקילג ןיב ןוא שפנו בלב טפירשוצ ַא ,רבחמ ןופ
 ןוא ...םילודג יד ןכש לכמ --- ביל ךיז ןבָאה רעביירש עשידיי םתס ןעוו

 רע ןוא טנעײלעג ךוב םעד ןיא טָאה שא סָאװ ,ךיא ןיב רעכעלקילג ךָאנ
 טפור ןוא ןטעטילַאװק עכיוה ענייז ןגעוו לוק ןייז ןיא רעטיצ ַא טימ טדער
 ."רעצה רפס,, סע

 רעיײז לָאמטּפָא ,ענמָאטישּפ , רעייז לָאמעלַא זיא סָאװ ,שַא םולש ןוא

 :הנעט טימ רימ טגָאז ,םַאזקרעמפיוא
 ,ךוב רעסערג ַא ןבעגעגסױרַא סנטצעל טָאה ריא זַא ,ךיז טכַאד --

 ?טשינ רימ סע ריא טיג סָאװרַאפ

 ריא ןוא ,י"רעדיל עניימ ןופ רעדיל יד,, ,ןטייז 500 ןופ ךוב ַא זיא סע --
 ?טימרעד ןוטניהַא ךיז ריא טעוװ וו --- לעטָאה ןיא ךָאנ טניוװ

 ! ןבָאה סע ליוו ךיא ---
 ,לעטָאה ןיא ןשַא רַאפ ןוָאלעגרעביא ךוב סָאד ךיא בָאה טנוװָא ןבלעז םעד

 ךיא בָאה רָאנ טשינ ןוא םי םייב רימ ןריצַאּפש רעטעּפש ךָאװ ַא
 םעד ןגעוו טושּפ ץנַאג רָאנ ,ךוב םעד ןגעו טגערפעג טשינ קיניזטסווװוַאב
 ןדער וצ ןָא רע טביוה גנולצולּפ ןוא קיאורמוא סיּפע זיא שַא רעבָא .ןסעגרַאפ

 ןיא ...ןעמַאמ רעד ןגעװו רדסכ גיירש ךיא זַא ,רימ טגָאז ןוא ,םעד ןגעוו
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 רעטעפש ?גגנולצולּפ סָאװ ;טּפַאכעג טשינ ךימ ךיא בָאה טנעמָאמ ןטשרע
 זױלב טנעיילעג םעניימ ךוב םעד ןופ טָאה רע זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה
 ןוא ,ןעמַאמ ןיימ וצ דיל ַא ,טייהדניק ןיימ ןיא ןבירשעג ,דיל עטשרע סָאד
 ךיא בָאה ...ןביירש ןיימ לא ןקַאּפנײרַא םעניימ דיל ןקיזָאד םעד ןיא ליוו
 עיציאוטניא טימ לופ זיא ׁשַא .טוג םּתֹס ןזעוועג רימ זיא סע ןוא ןגיוושעג
 ,..ייטשרַאפ ךיא זַא ,טײטשרַאפ רע ןוא

 טנעז סָאװ ,ץַאז ןייא טימ רימ טגָאז --- : גערפ ַא רע טיג גנולצולּפ ןוא
 !ןביירש ןצנַאג רעייא טימ ןווכמ ריא

 םעד וצ סעיפָאזָאליפ עלַא ןופ ןטניריבַאל עלַא ךרוד ןייגרעד וצ --
 ,תמא םוצ ,רעטרעוו ןביז זיב יירד ןופ רעדיל וצ ,תוטשּפ ןופ טנעמעלע עמַאס

 ּפָארַא ךיג רעייז ןייג ןעמונעג ןוא טקוקעגנָא קרַאטש ךימ טָאה ׁשַא
 טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה רעדיװ ןוא .גערב ןסַאנ עמַאס םייב דמַאז םוצ
 רימ טגָאז -- :טשיורעג קרַאטש טָאה םי רעד לייוו -- ןוטעג יירש ַא ןוא
 !לָאמַא ךָאנ עבלעז סָאד

 -עגרעביא ךיא בָאה .וו .ַא .א ןטניריבַאל עלַא ךרוד ןייגרעד וצ --
 ,םי םעד ןגירש

 :רעטכעלעג ךעלדליוו לסיבַא לָאמעלַא ןייז טימ טכַאלעצ ךיז טָאה ׁשַא
 !ךוב רעייא טנעיײלעג ןבָאה וצ טשינ טניולעג ןיוש רימ טָאה סע --

 ,ןביירש ןיימ ךרוד ,ריא סָאװ ,ןווכמ סָאד ןיב ךיא ךיוא

 ...רפסאו ,היחא יכ תומא אל

 יד סָאװ ,טנוװָא םעד ףיוא ןייזוצייב הפיח ןייק ןשַא םולש ןרָאפעגכָאנ
 טימ םיוק .לַאז ןלַארטַאעטיפמַא ןסיורג ַא ןיא ןייא םיא טנדרָא תורדתסה
 ,טנעמָאמ ןטצעל ןיא ןטעליב רָאּפ ַא םענייא ייב ןפױקּפָא טנעקעג תורצ
 רעשירָאטַארָא ;טפַאשטנעק טימ טָאה טסַאג םעד ןופ טירטפיוא םעד רַאפ
 זַא ןוא .ןיקלאמ רעב בד טדערעג תידרפס הרבה רעדנעצנעלג ןוא טסנוק
 ךיוא ןוא דימ ןזעװעג ןיוש רע זיא ,טסַאג םוצ עייר יד ןעמוקעג זיא סע
 יװ ןשָאלעג ןוא ןדנוצעג ךיז טָאה ענייז עדער יד ןוא דימ םוקילבוּפ סָאד
 ףיא ןטלַאהעגּפָא טשינ ךימ טָאה סָאד רעבָא ...ץלָאה ךעלטייש עסַאנ
 תירק רעטנעצ-עירטסודניא םעד ןיא ןרָאפוצכָאנ רעדיװ םיא סנגרָאמ וצ
 ,ןשַא דובכל ןגרָאמירפ תבש םעד ףיוא טרָאד ןייזוצייב ,םייח

 זיא שא .לָאז ןליציז-2000 ןיא ןעמוקַאב טעליב ַא םיױק ָאד ךיוא
 טנומגיז .םלוע םעד טימ רע ןוא םיא טימ םלוע רעד ןוא טורעגסיוא
 ליוו רע ,ץרוק טדער רע .שַא טדער דלַאב .קרעוװ ענייז ןופ טנעייל ווָאקרוט
 ןיא עגנוי ךסַא טעז רע .ןעמוקעג ןשטנעמ ליפיוזַא ןענעז סָאװרַאפ ןייגרעד
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 שדוק ןושל ןיא ןוא שידיי ןיא טגערפ רע ןוא ? שידיי יז ןעייטשרַאפ .לַאז

 טנַאה ןייק .טנעיילעג טשינ ךוב ַא סנייז לָאמנייק טָאה לָאז ןיא ָאד רעוו

 ןוא שידי ןיא ;טרעקרַאפ עגַארּפ עבלעז יד רע טגערפ .טשינ ךיז טריר

 טנעיילעג זיא סע ןעוו סנייז ךוב ןייא שטָאכ טָאה סע רעוו -- :שדוק ןושל

 רע .טלַארטש שַא ...טנעה יד ןביוהעגפיוא ןבָאה טנזיוטייווצ עלַא ןוא ---

 ,דלעה רעד ןיילַא רע זיא טָא ןוא סענעצס ןסַאמ ןגעוו ןביירש וצ ביל טָאה

 .ענעצס'ןעסַאמ ַא ןופ ,דלעה ַאזַא ןוא

 ןשַא ןגעו ןבירשעג רעביירש רעטמירַאב ַא טָאה ןכָאװ ענעי ןיא דָארג

 .טרעױדַאב דלַאב ןיילַא רעכיז טָאה רע סָאװ ,רעטרעוו

 ןופ לֵאניפ םעד -- ןעמ טליפ ױזַא --- ןיוש טָאה רע ןוא טדער ׁשַא

 : רע טגָאז טָא ןוא קנַאדעג ןיא עדער ןייז

 סע זַא ,גונעג ןיוש זַא ,ןבירשעג רימ ןגעוו סנטצעל ָאד טָאה ןעמ ---

 ךיא זַא ,ךיא ןעק יװ רעבָא ...ןפָאלש ןייג וצ רימ רַאפ טייצ ןיוש זיא

 רפסאו -- היחא יכ תומא אל .ןביירש וצ ליפוזַא ,ןוט וצ ליפוזַא ךָאנ בָאה

 יװ ,טנעה יד טיירב סיוא טקערטש רע ןוא -- הי יִשֹעֹמ ,ָאי -- הי ישעמ

 ,דנַאל םעד ןיא ָאד טוט ריא סָאװ סָאד ןוא --- לַאז ןיא ןעמעלַא ןעמענוצמורַא

 -- -- הי ישעמ טנעז ןיילַא ריא עקַאט ןוא

 ןשַא םולש טלָאװעג טשינ רָאג ןוא ןעמונַאב ףיט סע טָאה םלוע רעד

 : רעטלַארטשעצ ַא טגָאזעג רע טָאה .עניב רעד ןופ ןזָאלּפָארַא

 ןעמַאזוצ רימָאל רעבָא ,ןעדער וצ רעמ חוכ ןייק טשינ ןיוש בָאה ךיא ---

 ןוא טנעה עגנַאל ענייז טימ טריגיריד טָאה רע ןוא -- הוקתה יד ןעגניז

 .ןריגיריד ןייז טול ןעגנוזעג ןוא ןענַאטשעג ןענעז עלַא

 ...דילשרַאמ ַא

 -- עדַאנעמָארּפ'םי רעביבא לת רעד ףיוא קנַאב ַא ףיוא רימ ןציז

 סָאװ ,ןעמעלַא םעד ןגעוו ןלייצרעד ןייא ןיא טלַאה ׁשַא .ךיא ןוא שא םולש

 רע .גרָאז טימ לופ זיא ןוא דיירפ טימ לופ זיא רע .דנַאל ןיא ָאד טעז רע

 ןעמעלבָארּפ-טלעוו ןגעוו ,ןעמעלבָארּפ-טלעו עשידיי ןגעוו סעומש ַא סיוא טדיימ

 וצ ןעמוקעגוצ זיא רע .ץלַא טימ ןעיירפ שממ שידניק ךיז ליוו רע .ללכב

 -- !לינעס רע זיא .גערב םעד ןופ קעװַא רעמ טשינ ליוו רע ןוא גערכ ַא

 ןוא רָאלק רעייז טדער רע .לינעס טשינ זיא רע רעבָא .ךיא טכַארט

 זיא דיירפ עשידניק עטשרמולכמ עקיזָאד יד ךיוא .ץלַא ןופ קיניזטסווװַאב

 ...טייצ ןיוש .חור תרוק רעטסווװוַאב

 ישרַאמ ןגעו ןדער וצ ׁשַא םולש ןָא טביוה טוה רעלעה רעד ןופ ןוא

 יז ןוא רעדיל יד טרעהעג טָאה רע .ײמרַא רעקידלארשי רעד ןיא רעדיל

 .י+ טימעג ןייז טיול -- םעט ןשידיי ןייק טשינ ןבָאה
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 ...ןגױא עמוטש רָאּפ ַא ןָא םיא ףיוא ךיא לעטש -- ? --

 ןייז ןופ ריּפַאּפ ַא סױרַא שא םולש טמענ טמעשרַאפ לסיבַא ןוא
 ,שדוק ןושל ןיא דיל ַא -- ןענעייל סיּפע רימ ליוו רע ןוא ענעשעק-םעזוב
 -- ײמרַא רעקידלארשי רעד רַאפ דילשרַאמ ַא ,ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ
 ,..טימעג ןייז טיול

 רימ טמורב רע ןוא ,וצרעד ןוגינ ַא ןופ ביױהנָא ןַא וליפַא טָאה רע ןוא
 ,רעגניפ-זייוו םעד טימ טריגיריד ןוא ןוגינ םעד ריפ

 ױזַא ןזעוועג ךיא ןיב -- עצרוק רעייז ןזעוועג ןענעז ןפָארטס יד שטָאכ
 טשינ ףָארטס ןייא ןייק וליפַא בָאה ךיא זַא ,ןינע ןצנַאג םעד ןופ טשַארעביא
 ןטעבעג ןשַא בָאה ךיא זַא .רעטעּפש ןורכז ןיא ןריאורטסנָאקער טנעקעג

 ,טלָאװעג טשינ רע טָאה ,ןביירשוצרעביא דיל סָאד ןבעג רימ לָאז רע --

 םעד ןגעוו רעטעּפש םיא בָאה ךיא זַא ...דוס ַא לייוורעד ןייז זומ סָאד --
 .זיױלב טלכימשעג רע טָאה -- טגערפעג דיל

 טימ טשימעגסיוא סע ךיז טָאה -- טרעהעג סע בָאה ךיא תעשב רעבָא
 רעד טימ -- ך"ינת ןיא רעדילשרַאמ טימ ןוא סעילַאװכ יד ןופ גנַאזעג םעד

 ...טייקיביא רעשידיי רעד ןופ טייקכעלדנעטשרַאפמוא

 ביבא לת ןיא ןילוח תחיש

 ַא רָאנ .שַא םולש ,רָאמוה ןלעיצעּפס ןייז טַאהעג רע טָאה ךָאד ןוא
 ןכַאל ליפוצ ןײלַא טגעלפ רע -- טנעקעג טשינ רע טָאה ןלייצרעד ץיוו
 ,ייברעד

 ,אקצערָאמ תידוהי ןירעגניז רעד ןופ טרעצנָאק םייב ןזעוועג זיא סָאד
 ןענעז רעביירש עשיערבעה ןוא עשידיי ךסַא .רעטַאעט-להא ןופ לַאז ןיא
 זַא ,טלָאװעג טָאה לַאפוצ .יורפ ןייז טימ ָאד זיא ׁשַא .ןרָאװעג ןטעברַאפ
 ,רעביירש רעשידיי רעטמירַאב ַא ןסעזעג דָארג זיא םיא רעטניה הרוש ַא
 ליױמ סשַא ןופ לָאמנייק בָאה ךיא ,ןטנענָאּפָא עטסערג סשַא ןופ רענייא
 טשינ ללכב טָאה רע .טרעהעג טשינ רעביירש םעד ןגעוו טרָאװ זייב ןייק
 ןגױא יד ןיא .ןגױא יד רעטניה ןעמעװ ןדערַאב וצ עבט ןייק טַאהעג
 סע זַא -- וליפַא ןגירק ךיז ,ףרַאש רָאג ,ףרַאש ןדער רע טגעלפ רעבָא
 .ןעמוקעגסיוא זיא

 רעבָא ,םיא ןופ טנעָאנ ױזַא טציז טנענָאּפָא ןייז זַא ,טקרעמַאב טָאה ׁשַא
 טפור ,לַאז ןיא ךימ טעזרעד רע .םעד בילוצ זעוורענ ןזעוועג טשינ זיא רע
 .ךיז וצ רדסכ רע טלכיימש סיּפע ןוא .םיא ןבענ ןציז וצ טעב ,וצ ךימ
 טסַאּפ רימ ,קוק ַא טיג ,ךייא טעב ךיא ,טוג ױזַא טייז --- : רע טגָאז ךעלדנע
 ַא ךָאד טגָארט רע ...טציז טענַאד ןופ טייוו טשינ ,ןקוקוצמוא ךיז טשינ
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 יצ טקרעמַאב טשינ רעבָא בָאה ךיא ,טקרעמַאב סע בָאה ךיא ,עקלמרַאי

 ...לטייש ַא טגָארט יורפ ןייז

 ."תיסכ. עפַאק עשירַארעטיל סָאד ןעגנַאגעגיײברַאפ רימ ןענעז לָאמנייא

 ךיז טָאה ,רעשיטסַאיזוטנע ןוא רעגנוי ַא רעייז ,עּפורג רעזדנוא ןופ רענייא

 עּפַאק ןיא טרָאד ,ןזייוװנָא טלָאװעג ךייא בָאה ךיא ,שַא רמ --- : ןפורעגנָא

 .רעטכיד עשידיי עטסערג יד ןופ רענייא ......ןסעזעג זיא

 ריא -- :טגָאז ןוא טסַאיזוטנע ןגנוי םעד ןָא טקוק ,ּפָא ךיז טלעטש ׁשַא

 ..."תיסכ,, עפַאק ןיא עטסערג יד ןופ רענייא טניימ

 ."ןד,, לעטָאה ןיא רע'מיצ ןייז ןיא ןשַא ייב ןזעוועג רימ ןענעז לָאמנייא

 בָאה ךיא .שירַארעטיל טריקַאטַא טַאהעג םיא ןעמ טָאה געט ענעי ןיא דָארג

 זיא רע .טסוװעג ָאי תועמשמ טָאה רע רעבָא ,םעד ןגעו טגערפעג טשינ

 ,טכַאמעגפיוא -- רעטצנעפ וצ רעטצנעפ ןופ ןפָאלעג ,קיורמוא רעייז ןזעוועג

 יב ךיז ןסירעג ,לקער סָאד ןוטעגנָא ,לקער סָאד ןוטעגסיוא ,טכַאמעגוצ

 ןדער םייב ךיוא ,טגערעגפיוא ןעוו ,טסעשז רעקידנעטש ןייז --- ענירּפושט רעד

 : רימ ןבענ ּפָא ךיז רע טלעטש ךעלדנע .ךעלטנפע

 ךָאד ךיא בָאה יילטעטש סָאד , רעבָא .ןביירש טשינ ןעק ךיא ,אלימ ---

 טשינרָאג רעמ טָאה סָאװ ,רעביירש ַא רָאפ ךייא טלעטש .ןבירשעגפיוא

 -- רעביירש רענייפ ץנַאג ַא ןזעוועג ךָאד טלָאװ רע -- ןבירשעגפיוא

 רע טלעטש רעטעּפש עגר ַא .קיורמוא רעטייוו טפיול רע ןוא ? ױזַא טשינ

 :ּפָא רעדיוװ ךיז
 ךיא בָאה ''דיגנ המלש בר, רעבָא ,ןביירש טשינ ןעק ךיא ,אלימ --

 ַאזַא רעבָא .ןבירשעג רעמ טשינרָאג בָאה ךיא זַא; ןגָאז רימָאל .ןבירשעגנָא

 -- -- .ןדיי ייב רעביירש םענייפ ץנַאג ַא רַאפ טכַארטַאב ןעמ טלָאװ םענייא

 :ָאד רעדיװ רע זיא רעטעּפש עגר ַא .טפיול רע ןוא

 ךָאד ךיא בָאה ''םשה שודיק,, רעבָא ,ןביירש טשינ ןעק ךיא ,אלימ ---

 ,ןבירשעגפיוא סָאד רָאנ טלָאװ רענייא ןעוו .קרעוו טוג ץנַאג ַא .ןבירשעגפיוא

 ךָאנ עגר ַא ?ָאיַא .רעביירש ןטוג ץנַאג ַא רַאפ טכַארטַאב םיא ןעמ טלָאװ

 :ּפָא רעדיו ךיז רע טלעטש םעד

 רעד קרעװ ןטסיינ ןייז וצ זיב .וװ .ַא .א ""בנג עקטָאמ,, רעבָא

 -- -- !'איבנ
 "רעניא ליפוזַא טימ טליפעגנָא ןוא טּפַאכרַאּפ ױזַא םיא טָאה ליּפש יד

 דניק סיורג ַא יו ןגיוא ערעזדנוא ןיא ןעזעגסיוא טָאה רע זַא ,טומ ןכעל

 :טצעזעגקעװַא ךיז רע טָאה ךעלדנע ...רָאי 76 ןופ

 ?טלייצעג טשינ טָאה ריא ?טנכערעגסיוא ָאד ךיא בָאה קרעוװ לפיוז ---

 קיצנאווצ ןלײטַאב טנעקעג טלָאװ ךיא זַא ,סע טסייה ? קיסיירד ----קיצנאווצ
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 טמוק עשזיוו זיא -- ןזעוועג רעביירש ענייפ ץנַאג ןטלָאװ ייז ןוא רעביירש

 ? ןביירש טשינ ןעק ןיילַא ךיא סָאװ ,סָאד

 קַאינָאק ךעלזעלג עכעלטע ןסָאגעגנָא ,עלעקפַאש ַא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע
 רע טכַאלעצ -- טשינ רעבָא ךיא קנירט .םייחל ַא ןעקנירטסיוא טלָאװעג ןוא
 ןױוש רע טעװ אלימ ונ ?ריא טנעז רעביירש ַא רַאפ סָאװ : רימ ןופ ךיז

 שטָאכ רע געמ ,קיצנאווצ דובכל טציא ךָאד טקנירט רע ,ייווצ ןעקנירטסיוא

 .ייווצ ןעקנירטסיוא

 ךעקוצ

 ןזעװעג זיא שֵא םולש זַא ,טקרעמַאב ןטייהנגעלעג ךס ַא ייב בָאה ךיא

 ,שיזיפ יַאס ןוא קיטסייג יַאס ,םזינַאגרָא ןייז .רעסע-רעקוצ רעקרַאטש ַא
 .רעקוצ ךסַא טכיורברַאפ רדסכ טָאה סָאװ ,ןוויוא רעסייה ַא שממ ןזעוועג זיא
 .(רעמ טשינ ןרָאי עטצעל יד ןיא זַא ,ךיז טּכַאד)

 ןזעװעג זיא סע .יבנלא בוחר רעד ףיוא שַא ךימ טעזרעד לָאמניײא
 רעטנוא רעבָא ךימ טמענ רע .טלייאעג דָארג ךימ בָאה ךיא ןוא גָאטימרַאפ
 ַא סיּפע ןגערפ רימ ייב ליוו רע ,םי םוצ ןייג םיא טימ זומ ךיא ,טנַאה רעד

 טזָאל ,ןיגטימ םיא טימ לעװ ךיא זַא ,ןיוש רעכיז .הצע עשירַארעטיל

 טימ וצ ךָאנ טייג רע .השעמ ַא ןלייצרעד וצ ןָא טביוה ןוא טנַאה ןיימ ּפָא רע

 טימ טדער ,רעכיב לסיבַא טפרַאוװעצ ,ןעמָארק-רעכיב ןביז-סקעז ַא וצ רימ
 ןטירד ןטימ ,שטייד ןרעדנַא ןטימ ,שדוק ןושל םענייא טימ ,סמירפס רכומ יד
 טעמכ ָאד טמוק רע ,עלַא םיא ןענעק ייז -- שילגנע ןטרעפ ןטימ ,שידיי
 עבט ןייז זיא ױזַא ןטלעז רע טפיוק ןפיוק ,רעכיב יד ןשימ וצ גָאט ןדעי

 ,גערב-םי םוצ ּפָארַא ןוא ןַאמשירפ בוחר ףיוא ןיוש רימ ןענעז טָא ןוא --
 -עדיא ןטלַא ןַא ןגעו השעמ ַא רימ טלייצרעד ןוא טּפַאכרַאפ זיא שַא ןוא
 סיוא טלַאהַאב סָאװ ,עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד תעשב זירַאּפ ןיא סור ןשיטסילַא

 ןוא ,רעטלַא רעד ,טרעגנוהעגסיוא רעייז רעבָא זיא רע .לגניי שידיי ַא
 .םעד בילוצ ןרעו עגושמ ייב טלַאה רע -- רעקוצ םיא טלעפ סרעדנוזַאב

 זַא ןיימ ךיא זַא ,טעטילַאער ליפיױזַא טימ השעמ יד רימ טלייצרעד ׁשַא)
 רבד לעב רעד רעדָא ,תודע ןַא סָאו ,ןבעל ןופ השעמ ַא רימ טלייצרעד רע

 טימ ןלָאצ ייז זַא ,סיצַאנ יד ןריסנָאנַא טָא ןוא (טלייצרעד םיא טָאה ןיילַא
 םעד ןופ םיוניע יד ןָא ךיז ןביוה ָאד ןוא ...דיי ןדעי רַאפ רעקוצ ָאליק ַא

 םעד ןופ ןעלגנַארעג עשיגָאלָאכיסּפ עקיזָאד יד טרעדליש שַא .סור ןטלַא
 ...השצמ יד ןקידנערַאפ וצ ױזַאװ טשינ טסייוו רע ...ןוא -- -- ןטלַא
 רע (השעמ ַא רימ טלייצרעד רע זַא ,ןרָאװעג רָאלק טשרע רימ זיא ָאד)
 ,סור ןשיטסילַאעדיא ןטלַא םוצ טוג ןייז ליו רע .עמעליד ַא רַאפ טייטש
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 רערעדנַא רעד ןופ .ןזעוועג זירַאּפ ןיא ַאזַא רָאג זיא יצ טסייוו רעוו רעבָא
 ןלָאז ייז ,ןשטנעמ עטוג יד ןבױהסױרַא ןוא ןביײרשַאב ךָאד ןעמ ףרַאד טייז
 זיא ...רעביירש ןופ עבַאגפיוא יד ךָאד זיא סָאד .רעטסומ ַא רַאפ ןעניד
 זיב רעפטנע ןַא ןבעג טימ ןטעבעגּפָא ךימ בָאה ךיא --- -- ? ךיא ןיימ סָאװ
 סע ךיא ליװ -- טגערפעג רימ ייב הצע ןַא ָאי ןיוש טָאה רע ביוא .,ןגרָאמ
 ,ןטכַארטכרוד טוג

 לָאמנייק טָאה שַא רעבָא ,הצע-הרשּפ ַא וצ טכַארטרעד ךימ בָאה ךיא
 ,טשינ ךיא סייוו -- ןבירשעגפיוא ךַאז יד רע טָאה יצ ,טגערפעג טשינ רעמ

 רע סָאװ ,השעמ ענעבירשעגפיוא-רעירפ ַא ןזעוװעג רָאג סע זיא רשפא ןוא
 ןטעברַארעביא טלָאװעג יז טָאה

 ...קילב רעטצעל רעד

 -"לאלצב,, ןיא ,ןגרָאמירפ תבש ַא ןיא ,םילשורי ןיא ןזעוועג זיא סָאד
 רעד וצ ,גנולעטשסיוא-בילטָאג יצירוַאמ יד טנפעעג טרעװ סע .םואעזומ
 ,רעלאמ ןלַאינעג םעד ןופ גָאט ןריובעג ןטסטרעדנוה םעד ןופ גנורעייפ
 זיא דליב-טנגוי סשַא םולש .רָאי-סנבעל ןט23 ןייז ןיא ןברָאטשעג זיא סָאװ
 יײרעלָאמ רעטמירַאב ןייז ןיא טערטרָאּפָאטױא-בילטָאג םעד ןופ עיּפָאק ַא יו

 טשינ .גנונעפע-סגנולעטשסיוא רעד ףיוא ןדער ףרַאד ׁשֵא .י"רוּפיכ םוי;
 טניז ָאד ןיוש רע זיא -- תבש םוא םילשורי ןייק ןעמוקניײרַא קידנלעוו
 ,ליז סיקראנ יכדרמ -- טלמַאזרַאפ רעכוזַאב יד ןיוש ןענעז טָא .ןטכענ
 זיא רע .טדער ׁשַא .טרָאוװריפניײרַא ןַא טגָאז םואעזומ ןופ רָאטקעריד רעד

 סָאװ ,טסנוק רעד ןופ חוכ םעד ןגעוו טדער .קידנדער טציז ,דימ קרַאטש
 סָאד עיּפשמ יז זיא רעמ ךָאנ רָאנ ,ןבעל ןופ עּפשומ יז טרעוו רָאנ טשינ

 רעצנַאג רעד טייטש ןעגנולעטשסיוא יד ןענעפע םייב ךעלטנייוועג יו .ןבעל
 ,םורַא םלוע

 ןכירטש .םינּפ שיטַארקָאטסירַא ןַא .יורפ עטלַא ןַא טייטש רימ ןבענ
 ּפָאק ןלעדייא ריא טימ וצ טלקָאש יז ןוא טרעה יז .טייקנייש רעסיורג ןופ

 ,םינּפ ריא ףיוא ןעניר ןרערט עליטש ןוא טכַארטרַאפ ףיט סיּפע זיא ןוא
 .עריא עטנַאקַאב ַא ,רעגניי לסיבַא ,יורפ ערעדנַא ןַא טייטש ריא ןבענ
 ...שיגַארט טשינ זיא טגָאז רע סָאװ סָאד ? ריא טנייוו סָאװ --- : יז טגערפ יז

 טרעפטנע עטלַא יד (שיליוּפ ןטוג ַא רעייז ןיא ךיז ןשיווצ ןדער ןעיורפ יד)
 :ךיז וצ טדערעג טלָאװ יז יו ,ליטש

 בָאה ךיא ןוא -- טלַא זיא רע ןוא טלַא ןיב ךיא לייוו ןייוו ךיא ---
 ןופ טסוװעג טשינ טָאה רע רעבָא ,טַאהעג ביל שטנעמ ןסיורג םעד לָאמַא
 ,..המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ גנַאל ,גנַאל ךָאנ ןזעוועג זיא סע .םעד
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 טעװ סע רעדייא ,םינּפ םעד טָא ןיא לָאמ עטצעל סָאד טציא קוק ךיא ןוא

 .ךיא ןייו רַאפרעד ןוא .טָאג רַאפ ןזייוװַאב ךיז
 עגר ַא .קעװַא ןסיקרַאנ .רד טימ טייג ׁשֵא .ךיז טקידנע ןגרָאמירפ רעד

 :םינּפ ריא ןיא טקוק ,רעטלַא רעד ןבענ ןייטש רע טביילב

 ?יורפ -- -- ענייש ,טנייוועג ריא טָאה סָאװרַאפ ---
 ףיוא יז טגָאז !שַא עינַאּפ -- טדערעג ןיזע ױזַא טָאה ריא --- ױזַא -

 ַאזָאר ןכעלטנגוי טימ ןסָאגרַאפ יו טרעװ םינּפ סייוו ריא ןוא -- שילױּפ

 -- -- !טנעקרעד יז רע טָאה -- -- -- רילָאק

 ןדניצ טכיל

 יד ,תור .ס'שַא יד ןופ זיוה עיינ סָאד -- ופי ןופ םורד וצ ,םי תב

 ןגױצעגניײרַא סָאװ רָאנ ךיז ןבָאה סשַא יד .טסַאג וצ ןעמוקעג זיא רעטכָאט

 ןופ ריעה שאר ןופ זה םעד יװַאזיו ,זיוה ןטיובעג יינ רעייז ןיא
 ןכַאז קיניײװ ,לבעמ קינייװ ךָאנ .זױה-רעטרַאּפ ןדײשַאב ַא זיא סע .םי תב

 עטצעל , יד ןופ רָאטקַאדער רעד ,ןינַאצ יכדרמ .טנוװָא-קיטיירפ זיא סע

 ןשטניוו ןעמולב טימ ןעמוקעג ןענעז ךיא ןוא לחר .,ןינַאצ יורפ ,!סעיינ
 ,םייה רעיינ רעד ןיא קילג

 ,שיט-ביירש םעד ,קיטשילבעמ עכעלטע ,זיוה סָאד זדנוא טזייוו ׁשַא
 .סיורג ךעלשּפיה רעבָא ןצנוק ןָא שיט רעטסָארּפ רעסיורג ,רעכיילג ַא
 -- עשרַאװ ןיא סרעדנוזַאב ,ןעזעג םיא ייב טּפָא ןיוש ןשיט עכלעזַא בָאה ךיא-

 ."טעטש יירד,, ענייז ןופ לייט ןטייווצ םעד ,!עשרַאװ,, ןבירשעג טָאה רע ווו
 -- -- קיטיירפ ךָאד זיא סע ,יוא :ןָאמרעד ַא שא ךיז טיג גנולצולּפ

 ,ךעלרעטכייל ענעשעמ ייווצ יד ּפָארַא טמענ ,ןימַאק םוצ וצ טפיול רע ןוא
 ןוא ,הקבר ןסייהעג טָאה יז זַא ,ךיז טכַאד --- ןירעפלעה-זיוה יד טעב רע
 ךעלעבעווש ןוא טכיל ןעגנערב לָאז יז זַא --- שידיי ןשימייה ַא טדערעג טָאה
 -- עקלמרַאי עשילַאטנעירָא יד ןָא ךיז טוט רע --

 -- ענכויזדַאמ ,טכיל יד שטנעב --
 ׁשֵא םולש טכַאמ .טשינ יז טכַאמ הכרב יד רעבָא ,טכיל יד ןָא יז טדניצ

 ןוא עגר ַא םורַא רימ ןעיטש עלַא .הכרב יד ךעלטייד רעבָא ,ליטש

 רימ ןוא ,ןירעפלעה'זיוה יד ,ןָאדנָאל ןופ רעטכָאט יד ,ס'שַא יד ,ןגייווש
 :שַא טגָאז .ריפ

 ןעז ייז ןלָאז ,ליו סע רעוו ,רעטצנעפ יד ןיא ןקוקנײֹרַא ייז ןלָאז --

 .טכַאנ רעד ףיוא קיטיירפ ןדעי טכיל ןעמ טשטנעב ןשַא ייב זַא

 ןָאדנָאל ןיא סַאּפש ןוא טסנרע

 ,יזַא ןבעל סָאד ןלעטשנייא ןָא טציא ןופ טַאהעג העדב ןבָאה ס'שַא יד

 ןוא ןָאדנָאל ןליק ןיא ןעגנערברַאפ ייז ןלָאז רָאי ןופ םישדח עטסייה יד זַא
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 ןיב ךיא ,1956 רעמוזטעּפש זיא טָא ןוא ;םי תב ןיא טייצ עקירעביא יד

 רעד .סערגנָאק-,נ .ע 9 םוצ רעהַא ןעמוקעג :טייצ ערעגנעל ַא ןָאדנָאל ןיא

 טָאטש רעטסכיירקלָאפ רעד ןיא -- זיא סניימ רעמיצ סָאד זַא ,ליוװ לַאפוצ
 ,18 רעמונ דוָאר-ןאדואל ןופ גנַאג טונימ ףניפ טקנוּפ --- טלעװ רעד ןופ
 ךָאװ ַא לָאמ עכעלטע .תור רעטכָאט ןייז ןופ החּפשמ רעד ןיא טניווו שַא ווו

 לסיבַא רימ ןלַאפ ןכוזַאב יד זַא ,ןייז הדומ זומ ךיא .,רעהַא רימ ןעמוק
 עקיזָאד יד ןופ ביױהנָא ןיא ןבירשעג םעד ןגעוו ןיוש בָאה ךיא .רעווש

 גנוטייצ עשידיי יד טסָאּפטּפל רעד טימ טמוקַאב שא .שַא םולש יחבש
 -- םוק ךיא רָאנ ןעוו ןוא .ןגרָאב םיא ייב יז םוק ךיא ןוא ביבא לת ןופ

 רעד וצ ןעמוקוצ ךיא געלפ טפָא .ךיג ױזַא ןייגקעװַא טשינ ׁשַא ןיוש טזָאל
 טייהרעליטש ןרעקמוא ,טנָארפ ןיא לדנטרעג ןיילק ַא טָאה סָאװ ,זיוה ןופ ריט

 בורל טָאה שא רעבָא ;לטסעק-:טסָאּפ ןיא יז ןפרַאװנײרַא ,גנוטייצ יד

 טפור ןוא ,לקעד ַא ןָא ,ריט רעד ןופ סױרַא ןיוש טפיול רע ןוא טקרעמַאב
 ?!ןזיוה ןיימ ייבראפ סיּפע ריא טייג סָאװ --- : ןיירַא

 ,טליפעג דלַאב ּרעבָא ,ןעגנַאגעגניירַא ךיילג ָאי אקווד ךיא ןיב לָאמנייא
 ,ךָאנ רימ טפיול שַא .קעװַא טלָאװעג ןוא ,טעברַא ןטימ ןיא טלַאה רע זַא

 ךיוא טפור רע ,קעװַא דלַאב ןיב ךיא סָאװ ,טליפעג טוג טשינ ךיז טָאה רע

 רע ,ןטרָאג ןיא זױר עטסנעש יד ןביולקסיוא ךיז לָאז יז ,ןעלחר קירוצ

 זדנוא ייב ןבילבעג זיא זיור יד .וצ יז טעיליּפש ןוא זיור יד ּפָא טדיינש
 .רעכיב ענייז ןופ םענייא ןיא

 ןפָארטעג ןוא טכירעגמוא ןעמוקעגנירַא רימ ןענעז לָאמ שרעדנַא ןַא
 ןפיוא ןוא בוטש:-טעברַא רעד ןיא ןציז ,רעטכָאט יד ,תור ןוא ׁשַא יורפ
 ןלייצרעד וצ סיּפע ןביוהעגנָא סָאװ רָאנ טָאה שא ןוא םירפס ןוא רעכיב שיט

 ןווכמ זיא רע סָאװ וצ .,עירָאטידיױא רעד ןופ לייט ַאד לַאב ןרעו רימ ןוא

 רָאלק זיא רעבָא דלַאב .שירַאטנעמגַארּפ טדער רע .ןסיוו וצ רעווש זיא
 עשיפָאזָאליפ-שידיי יד ןגעוו קיגָאל ךסַא טימ רע טדער סָאד זַא ,ןרָאװעג
 וצ ךיז טיירג רע סָאװ ,'לחר ןוא בקעי, קרעוו םעיינ םעד ןופ תודוסי
 וצ עלַא זדנוא רע טפור טָא ןוא .זייוולייט ןיוש טביירש רע רעדָא ,ןביירש

 רעדליב-םינינב עטריאורטסנָאקער זדנוא טזייוו רע ןוא שיט םוצ רעטנענ
 רעביא טנעה ענייז טימ טנכוד רע .ןענכ ןיא תובא יד ןופ טייצ רעד ןופ
 עיזַאטנַאפ רעד ןיא ןָא רעדליב יד טליפ רע ,ןלַארטש ןגיוא ענייז ,רעדליב יד

 יד טָא רעביא ןײגמורַא ןטלַאטשעג יד טעז רע .ןטלַאטשעג ענייז טימ
 עמַאס ןזיב ןבָארגרעד ךיז טָאה רע .ןדער יז טרעה רע ןוא ןטלעצעג
 טגָאז רע ןוא רע טליפ ױזַא -- טלעוװ רעד ןיא טייקשידיי ןופ לצרָאװ ןטספיט

 .זדנוא סע



 41 ןָאקיסקעל ןיימ

 ןגעלעג זיא ׁשַא םולש .ס'שַא יד ייב ירפרעדניא ןַא ןיא לָאמַא רעדיו ןוא
 סָאד ןזייו רימ לי רע .ףיוא ביוה ַא ךיז טיג רע .טעב טעברַאפ ַא ףיוא
 זיא סע .ןבעגעגסױרַא ביבא לת ןיא טָאה ןינַאצ .מ סָאװ ,יאיבנ רעד, ךוב
 ןגרָאמ ךוז ,טנייה ךוז רעבָא .טסָאּפ-טפול רעד טימ ןעמוקעג סָאװ רָאנ
 ,סעקעד יד ,ךעלעשיק יד ןשיװצ טכוז רע .ןרָאװעג םלענ זיא ךוב סָאד
 ליוו ךיא .טעב םעד רעטנוא טכוז ןוא קירב רעד ףיוא ןיוש רע טגיל טָא ןוא
 :ןײרַא טמוק שַא עדליטַאמ ,טרעדורעצ זיא ,טשינ טזָאל רע ,ןפלעה םיא

 ? טרָאד וטסכוז סָאװ --- ישמעלוש --
 !ךיא ךוז איבנ םעד --

 ?איבנ םעד וטסכוז טעב ןרעטנוא --

 רעטעּפש עגר ַא .קיצרַאה ןכַאל עלַא רימ ןוא ףיוא ךיז טביוה רע ןוא
 ,ךעלעשיק יד ןשיווצ ךוב סָאד ןענופעג רע טָאה

 סערגנָאק -ןטולק .נ.ע.9 םורַא

 רעלעיציפָא ןַא ןזעוועג בולק-ןעּפ ןופ דילגטימ-ןרע סלַא ,זיא רֹע שטָאכ
 ַא ןטלַאה טפרַאדעג ןעגנוציז יד ןופ רענייא ףױא טָאה רע שטָאכ ,טסַאג
 יד וצ ןעמוקעג טפָא וצ טשינ שא םולש רעבָא זיא -- עדער עצרוק
 ,ןעגנוציז

 ַא טייטש ךייא רַאפ :רעטרעװ יד טימ ןבױהעגנָא רע טָאה עדער ןייז
 רעקלעפ עקיטכעמ ייווצ לָאמייװצ םיא ןבָאה ץנעטָאּפ ןיא סָאװ ,רעביירש
 -- דיי ַא ןרעװ ןריובעג רַאפ סיצַאנ יד לָאמנייא .טיױט םוצ טּפשמרַאפ
 -- -- שידיי ןיא ןביירש רַאפ סעקיװעשלָאב יד לָאמ ערעדנַא סָאד ןוא
 טנעקעג ייז טימ רָאנ טָאה רע רעבָא ,םשור ַא טכַאמעג ןבָאה רעטרעוו יד
 עטכישעג :עמעט רעד ףיוא טפרַאדעג רע טָאה ןדער .טרָאװ ןייז ןבױהנָא
 טַאהעג עדער ןייז טָאה רע .רעביירש-ןענַאמָאר םעד ןופ עיצַאריּפסניא סלַא
 שילגנע .טסקעט ןופ ןדערוצסױרַא עבט ַא טַאהעג טָאה רעבָא ,ןבירשעגפיוא
 םשור ןסיורג ןייק טָאה עדער ןייז ןוא ןעמוקעגנָא רעווש םיא זיא ןדער
 ,טכַאמעג טשינ רעמ ןעגנוקרעמַאב עטשרע יד ךָאנ

 -קיטנוז רעשירַארעטיל ַא ןעמוקעגרָאפ זיא רעטעּפש ייווצ רעדָא ,ךָאװ ַא
 זיא סָאװ ,שֵא .טנגעג"ןירג סרעדלאג ןיא ,לַאז ןשידיי ַא ןיא קיטימכָאנ
 -קירוצ קיטימכָאנ םוצ לעיצעּפס זיא ,ץייווש רעד ןיא ןזעוועג ןשיווצניא
 ךעלטנפע טייהנגעלעג ןייק ןזָאלכרוד טשינ סנטצעל טגעלפ רע .ןעמוקעג
 ,ןדער וצ ןדיי וצ

 ןושל, טפירש-שדוח רענָאדנָאל רעד ןיא ןזיא רעירפ געט רָאּפ ַא)
 רעטכיד םעד דצמ ןשַא ןגעוו גנוקרעמַאב עפרַאש ַא ןזעוועג "יןבעל ןוא
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 עלַא רַאפ עמַאנפיוא-הליהק ַא ףיוא שילגנע ןיא רָאנ ןדער רַאפ ,לצנעטש .נ .א

 (ןטַאגעלעדיןזעּפ עשידיי
 סָאװ ,ןודקיפ םעד ןגעוו ,געוו ןייז ןגעו טדער רע ,שַא טדער טָא ןוא

 קיור ַא טימ זַא ,םעד ןגעוו ןוא טלעװ רעד ףיוא ןבעגעגטימ םיא טָאה טָאג
 ןובשחו ןיד ַא ןביוא ןבעגּפָא ,ןעמוק טעװ טייצ ןייז ןעוו ,רע טעװ ןסיוועג
 ןריזימעלָאּפ וצ יװ ןָא שא טביוה גנולצולּפ רעבָא .ןודקיּפ םעד טָא ןגעוו
 רע סָאװ ,רכח ַא ןופ סערדַא ןפיוא רעטרעוו עפרַאש טדער רע ,ןצימע טימ
 טנרעל גנורַאפרעד יד ,ענדָאמ -- רימ טכַארט ךיא .ןָא טשינ ןעמָאנ ןייז טפור

 ןעמעוו וצ זיא ,ןגיוא יד ןיא ןדיַאס ,סטכעלש ןייק טשינ טדער ׁשַא זַא ,ךימ

 '?טציא רע טדער
 ענייז ןופ -- גנולייצרעד עשיטסילַאער ַא טנעיילעג רע טָאה ףוס םוצ

 וצ המותי ַא ןדנ טָאטש ,םיא טיג ןעמ סָאװ ,ןתח ַא ןגעו -- עטשרע
 ,הבהאב ןָא סע טמענ רע ןוא -- -- -- ןעוװעדָאה

 ןיא תולוק רימ ןרעה עלַא ןוא .טקידנעעג קיטימכָאנ רעד זיא טָא ןוא
 םיא טָאה סָאװ ,רבח םעד טימ ןפָארטעגפיױנוצ ךיז טָאה שַא .רָאדירָאק

 ןריולרַאפ טָאה שא .לַאז ןופ סױרַא סָאװ רָאנ זיא ןוא ,לַאנרושז ןיא טריקַאטַא
 טשינ ךיא בָאה -- טגָאזעג טָאה רע סָאװ .טנעמַארעּפמעט ןייז ןופ סעצייל יד

 ,גנולייצרעד ענייא יד טָא --- :םיא וצ זיא ןרָאװעג טגָאזעג .טרעהעג יונעג
 סָאװ קרעװ עלַא יו טרעװ רעמ זיא ,טנעיילעג סָאװ רָאנ טָאה ריא סָאװ

 ןיא דיירק יו סייוו -- -- .רָאי 25 עטצעל יד טניז ןבירשעג טָאה ריא

 רעביירש םעד ןופ םייה רעד ןיא טכַארברַאפ רעטעּפש שַא טָאה םינּפ
 טנָאמרעד טשינ טנעדיצניא םעד ןגעוו זיא טרָאװ ןייק .רעזייק .מ .א
 .טריפעגמייהַא ָאטיוא ןיא רעזייק םיא טָאה טקיױרַאב ךיז טָאה ׁשַא זַא .ןרָאװעג

 .גנונעגעזעג

 ןענעגעזעג ךיז ןעמוק ,ןָאדנָאל ןופ ּפָא רימ ןרָאפ געט עכעלטע ןיא

 ,ןשַא טימ

 "ןיש ,ןסיורג ַא סױרַא טמענ ,עפַאש ַא ףױא רע טנפע גנולצולּפ

 רעד .די בתכ ַא זיא סע .רימ םיא טגנַאלרעד .טנַאילָאפ םענעדנובעג

 "עגוצ ןוא ןבירשעגרעביא ןוא ןבירשעג .''דיי:םיליהת,, ןייז ןופ די בתכ

 ,טרירגעטניא ערעדנַא ,ןכָארטשעג ךעלטיּפַאק עצנַאג .טקעמעג ןוא ןבירש

 ,טנַאה ןיימ ןופ סױרַא קירוצ טנַאילָאפ םעד טמענ -- ׁשַא םולש

 :טרעטיצ עמיטש ןייז ןוא --- טגָאז ןוא רפס םעד ןיא טרעטעלב ,טרעטעלנ

 וצ ןעמוק ךיא ליו בתכ םענעגייא ןיימ ןיא רפס םעד טָא טימ --

 ...לארשי רבק
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 יװ זיא סע ןוא ,רימ ןופ רעכעה ךסַא זיא רע ,םורַא ךימ טמענ רע
 ןייז ןופ טײקמערַאוװ יד ןוא הרובג יד ליפ ךיא .טליהעגנייא ךימ טלָאװ רע
 :ןרערט זיב טרירעג ןיב ןוא תוהמ

 ,טשינ ךימ טזָאלרַאפ -- טעז ןוא !טנוזעג טרָאפ ,טנוזעג טרָאפ ---
 !טנוזעג טרָאפ -- טשינ שטָאכ ךימ ריא טזָאלרַאפ

 -- םולש תיב ,םי תב

 רימ טסייה ץרַאה ןיימ רעבָא ,טגערפעג טשינ ךימ טָאה רענייק
 | : ןגָאז סע

 ַא ןיא ןרעװו טלדנַאװרַאפ ףרַאד םי תב ןיא ס'שַא יד ןופ זיוה סָאד
 ןוא סופד ןיא קרעװ ענייז ןרעװ טלמַאזעגפיוא ןפרַאד טרָאד ,םולש תיב
 ענייז ןטירטשעג טָאה רע סָאװ ןפמַאק יד ןופ ןעטנעמוקָאד יד .בתכ ןיא
 ,תונוחצנ ענייז ןוא תולּפמ

 ןרעװ טכַארבעג ףוג ןייז ףרַאד םולש תיב םעד טָא ןופ ןטרָאג ןיא
 ףיױא טנעדעצערּפ ַא ָאד זיא סע ןוא .םולש ןקיביײא ףיוא -- ןָאדנָאל ןופ
 ףרַאד רבק ןייז ןבענ ןוא -- םייח ןג ,לארשי תנידמ ןיא רבק-ןטרָאג ַאזַא
 סָאװ ,םירפס עלַא ןופ םירפסה רפס סָאד ןגיל לטסעק םענרעלָאטש ַא ןיא

 ,דייםיליהת רעד -- ןבירשעג טָאה רע

1957 
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 ךַאברעיוא לחר

 ןיא ןריובעג ;90 טייז ,2 דנַאב --- ןָאקיסקעל ןיימ :עז
 ןרָאי ,גרעבמעל ןיא ןרָאי ,עיצילַאג-חרזמ ןיא לטעטש ַא
 -- 1945 ,'טייז עשירַא,, ,ָאטעג רעװעשרַאװ ,עשירַאװ ןיא

 .לארשי תנידמ --- 1949 טניז ,שזדָאל

 סָאד ,רעביירש עשידיי ןופ ןסערדַא ןענעכייצרַאפ וצ ךיא בָאה עבט ַא

 .עלַא ,עלַא ייז טימ טייקטנעָאנ רעשירבח רעקידנעטש ןופ ליפעג ַא רימ טיג

 ַא ךיא בָאה .עכעלזעוורענ יד ןוא עקיור יד ,עכעלזייב יד ןוא עטוג יד

 לחר רעבָא ,תורוש רָאּפ ַא טָאה רבח רעדעי .ןכייצרַאפ ךיא ןוא עלעכיב

 יז טָאה טָא .ָאטנָאק רעדנוזַאב ַא ,טייז עצנַאג ַא טרָאד טָאה ךַאברעיױא

 ןיא ןוא -- ביבא לת ןיא טָא ןוא הפיח ןיא :טָא ,םילשורי ןןיא טניווװעג

 ןיא לָאמַא ןוא ,הריד רערעדנַא ןַא ןיא םישדח רָאּפ עדעי ביבא לת

 ןיא זיא סָאװ ,ורמוא יד לָאמַא טשינ סע זיא =, , , לָאמַא ףיוא עפעלטעי

 . . . עשרַאװ ןיא 'יטייז רעשירַא רעד ףיוא,, ןרָאי יד ךָאנ ןבילבעג ריא

 רדסכ ריא טפיול סָאװ ןטש ַא ןופ ןטָאש רערַאבעזמוא ןַא טשינ סע זיא

 "וסּפה תרות טימ טליפעגנָא זיא ךַאברעיױא לחר ...?ןרָאי ענעי טניז ךָאנ

 םעד ףיױא טּפַאכעגפױרַא עגר ַא ףיוא ךיוא ךימ ךיא בָאה --- עזילַאנַאָאכ

 ַא ןיא ןגיוצעגנירַא טרָאפ לחר רעבָא ךיז טָאה 1956 גנילירפ .שטילג

 ,ביבא לת ןופ ןופצ ןיא הנוכש רענייש ַא ןיא הריד ענעגייא ןַא ,עבק תריד

 ,רעכיז רעבָא ךיא ןיב .ןכָאװ רָאּפ עלַא רעמ טשינ ןיוש ןעמ ןעק ךיז ןעיצ

 טָא ןיא ךָאװ עדעי יז טלעטש טעב ריא ןוא שיט-ביירש ריא שטָאכ זַא

 יװ ןוא ,זיא יז קיור יװ טָא ...טנַאװ רערעדנַא ןַא ייב עבק תריד רעד

 -שיװַאלס ןוא טלַאטשעג רעשיפרָאד ריא ןיא -- סיוא טעז יז רעקיור ךָאנ

 .ריא ןיא זיא ורמוא ליפ ױזַא טָא ,םינּפ ןשידיי

 עשירַארעטיל עטנרעלעג ,עקיצרַאה רקיעב ןבירשעג יז טָאה לָאמַא

 ךעלטנירג ןעק יז ןוא ,טצעזעגרעביא ךיוא ךסַא ; ןשזַאטרָאּפער ןוא ןעייסע

 שירעביירש ךיז ןצנַאגניא רדנ ַא ןוטעג יו יז טָאה טציא ;תונושל עכעלטע

 יז טָאה קרעװ עסיורג .ןברוח ןטירד ןופ השעמ-טעמוא רעד ןייז וצ בירקמ

 טעברַא ןרָאי טניז .ןטרַאװ ערעסערג ךָאנ ןוא ןבירשעג טיבעג םעד ףיוא ןיוש

 "נסיװ זיא סָאװ ,"םשו די, עיצוטיטסניא רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא ךיוא יז

 ךַאברעױא לחר שטָאכ ןוא .עבַאגפיױא רעבלעז רעד טעמדיוועג ךעלטפַאש

 ךָאנ יז טרעוו -- םנהיג ירודמ העבשו םיעבש עלַא טבעלעגרעביא ןילַא טָאה

 ןדעי ייב טרעטישרעד יינ ןוא שירפ רדסכ ןעשינעפיט יד ןיא זיב ץלַא

 ןענַאהרַאפ .טעברַא ריא טימ תוכייש ןיא ףיוא טמענ יז סָאװ ,תודע תייבג
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 :תודע תייבג יד טֶָא ייב םורַא ןעמעלַא זדנוא ןעמענ סָאװ סעיצָאמע ייווצ
 ןופ ליפעג סָאד לָאמעלַא רעבָא טרינימָאד ןעלחר ייב .המקנ ןוא תונמחר
 זיא סע ןוא -- ןפָארטעג ביבא לת ןיא ךיז ןבָאה רימ טּפָא יז .תונמחר
 וצ סיינ סיּפע טַאהעג לָאמעלַא ךַאברעױא טָאה -- טפָא ץנַאג ןזעוועג

 סירָאמ טול --- ןירענָאילימ-ןרערט רעד --- ריא רַאפ וליפַא סָאװ ,ןלייצרעד
 זיב טרעהעגמוא ,שרעדנַא ,יינ ןזעוועג סע זיא -- טרָאװ-רעטכיד סדלעפנעזָאר

 -רעֿביא עטשרע ןַא טלייצרעד ןעמ יוװ ןלייצרעד סע טגעלפ יז ןוא .טציא
 ,גנובעל

 ןבָאה סָאװ ,יד ןופ םידיחי ךסַא ןָא טליפ טסייג-רוגיטק רעקיטייזנגעק

 ןיא ,טסייג-רוגינס רעפיט רעבָא -- ןברוח ןטירד םעד ןיילַא טבעלעגרעביא
 ֿביבא לת ןיא ןבָאה רימ .ךַאברעיױא לחר ןופ המשנ יד ןָא טליפ ,ןעניז םעד
 ןופ םיבתכ יד ןוקית ַא ןבעג ןפלעה וצ טעטימָאק םעניילק ַא טַאהעג

 תנידמ ןייק ןעגנערב ,רעטלע רעד ףיוא ,םיא ןוא טרעכייו לאכימ .רד

 טעטימָאק םעד ןופ ךאלמ רעטוג רעד ןזעוועג זיא ךַאברעיױא לחר .לארשי
 רעביירש ןטנָאמרעד םעד ןופ הירוגינס רעד ןופ תודע רעכעלרעה רעד ןוא
 טימ עטמיוזַאב ,תויתוא טימ ןרעו טנכיײצרַאפ סע לָאז .לַארטַאעט ןוא
 ...טכיל

 ןשירבח ןסיורג ַא ןופ םעט רעד ןצרַאה ןיא ןבילֿבעג זיא סע
 ןיא ךיז טריפ סע יװ ,ייייט לזעלג ןקורט,, ַא ייב ,1954 ףוס ןופ ,םוקפיונוצ

 תירֿבע ןיא ךוב טכַאברעױא לחר ןופ ןעניישרעד םעד דובכל ,לארשי תנידמ

 טייקיטכירפיוא ,לארשי תנידמ ןיא טשינ טלעפ טײקיצרַאה .''השרוו תוצוחב,
 ,טײקיצרַאה ןייז טימ םַאנסיוא ןַא ןזעוועג טנוװָא רעד זיא ךָאד ןוא ,טשינ ךיוא

 טנָאֿפרעד ךיז ןוא ךעלשיט יד ןופ םענייא ייב לקניוו ַא ןיא ןסעזעג ןיב ךיא

 לָאמַא-לָאמַא טגעלפ סע ןעוו --- ןזעוועג ךָאד סע זיא טשרע טָא -- ןרָאי יד

 ךַאברעױא לחר ןופ :רעטרעװ עטלייצעג רָאּפ ַא טימ לטרַאק ןפָא ןַא ןעמוק
 רימ ןענעז טציא ןוא .לאערטנָאמ ןיא שטיװַאר .מ וצ --- עשרַאװ .ָאטעג---

 ווצוחב , רפ6 ריא ןענעכיײצַאב וצ ...ביבא לת ןיא טנװָא ןַא ףיוא עדייב

 ."השרוו
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 וַאמ נזייא יב צ

 ןיא ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי ,עשרַאוװ ןיא 1920 ןריובעג

 ןיא 1949 ,רעגַאל -ןיסירפק ןיא 1948-1947 ,דנַאלסור

 .רוגי קשמ ,לארשי תנידמ

 טלָאמעד רעבָא ,רעװיַאנ ַא זיא רע ןוא ןוויִאנ ַא ןופ םשור םעד טכַאמ רע
 רעשירעױּפ טעמכ ןוא טיײקװיַאנ רעצנַאג רעד טימ ךיד טגערפ רע ןעוו
 רעפטנע ןטיירג ַא ןיילַא גנַאל ןיוש רע טָאה -- הצע ןַא סיּפע  ןגעוו תוטשּפ
 ירע טגערפ רעבירעד ןוא רעכיז ןצנַאג ןיא טשינ רָאנ זיא רע .ףיורעד

 טָאה רע יװ ,וצ טשינ םיא טספערט ןוא טשינ םיא טסרעפטנע וד ביוא ןוא

 טימ ךעלפרַאש ץנַאג רע:טעוו -- טכַאמעגּפָא ךיז ייב רעירפ ןופ ןיילַא ןיוש
 ןגעוז ָאד דער ךיא ,ןסָאלשַאב טָאה רע יװ ןוט יוװ יַאס ןוא ןריזימעלָאּפ ריד

 רעביירש-שידיי יילארשייגנוי, עּפורג רעד ןופ רבח ַא -- ןענַאמנזייא יבצ

 יבצ .לארשי תנידמ ןיא רוגי ץוביק ןטסערג:טייוצ םעד ןופ רבח ַא ןוא

 ךעלרעווש לסיבַא ,םינּפ לַאװָא ןַא טימ רעקיסקוולטימ ַא זיא ןַאמנזייא
 ,ןײרַא ןגיוא יד ןיא 'ויַאנ ןוא ךיילג ריד טקוק רע ןוא טלַאטשעג ןיא
 .רעגנירג טרָאפ זיא טניירפ טימ רָאנ ,יל ימ --- יל ינא ןיא םא זַא ,טסייוו רע

 .וא טייהדניק עמַאזנייא ןַא טַאהעג טָאה רע לייוו ,טניירפ ביל טָאה רע ןוא
 "שידיי רעד ...ןופ רעטצנעפ ענעפָא וצ ןטפַאשקנעב טימ טנגוי ַא ,טנגוי
 ױזַא .טפַאשקנעב ענייש ,עקידנריר ,עמערָא .ַאזַא .עלוש רעכעלטלעוו
 ,.רעדניק עשידיי רעװעשרַאוו רעטנזיוט רעקילדנעצ יד רַאפ שיטסירעטלקַארַאכ
 .ןרָאװעג טקידירפַאב זיא טפַאשקנעב ןייז .ייז ןופ רענייא זיא ןַאמנזייא יבצ

 .ןרָאװעג ןגיוצרעד עלוש רעד ןיא ףוס לכ ףוס זיא רע
 ,רעלאמ ַא ןזעוועג טלָאװ רע ןעוו ןוא רעקיריל ַא רע זיא ךות ןיא

 ,ָאי ןעמולב ןלָאמעג טלָאװ ןוא טסינָאיסערּפמיא ןַא ןזעוועג רע טלָאװ
 ביל טושּפ ץנַאג טָאה רענייא זַא ,השוב ַא רַאפ סע זיא סָאװ --- ןעמולב
 ןימ ַא סױרַא טמוק סע רעבָא ,עזָארּפ עקַאט טביירש ןַאמנזייא ? ןעמולב
 רעד ןיא טיבעג ןקיזָאד םעד ןגעלפ ךָאד ףרַאד רענייא .עזָארּפ ןיא עיזעָאּפ
 ,ךיז ףיוא עלָאר יד ןעמונעג ןַאמנזייא יבצ טָאה -- רוטַארעטיל רעשידיי
 ןוא טיורב ןריצודָארּפ ףרַאד סָאװ ,ץוביק ַא ןיא ךָאד זומ רענייא יו טקנוּפ

 רענטרעג ַא ןייז ,ןעמולב ןגעלפ טימ ןעמענרַאפ ךיז ךיוא ,רעייא ןוא ךלימ
 יבצ עקַאט זַא ,טסַאּפעג רָאנ ךיז טָאה סע ןוא .ןטייב ןוא ןטייווק ןופ
 עלָאר יד טריפ רע ןוא .ךיז ףיוא עלָאר יד ץוביק ןיא ןעמענ לָאז ןַאמנזייא
 לעב ןייק טשינ ךָאנ זיא רע לייוו רַאפרעד ,טפַאשביל רעמ ךָאנ טימ סיוא
 ןיא םיא בָאה ךיא ןעוו -- 1956 רָאי ןטימ ןיא ױזַא סלַאפנדעי ,החּפשמ
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 ןעמענרַאפ טשינ ךיז ןעמ ןעק ץוביק ןיא רעבָא .ןעזעג לָאמ עליפ לארשי
 זומ ָאד .רוגי יװ סיורג ױזַא זיא ץוביק רעד ןעוו וליפַא ,ןעמולב זיולב טימ

 טסײה ןעמ ןוא .טסיה ןעמ סָאװ ןוט ןוא ןעייז ןוא ןרעקַא ךיוא ןעמ
 ,ײלרעלַא

 וצ ןיוש ןזעוועג זיא סע .ביבא לת ןיא זדנוא וצ ןַאמנזייא טמוק לָאמנייא
 ,זָאר ןלעקנוט טימ םינּפ ןייז ףיוא ןוטעג ןייש ַא טָאה ןוז יד .וצ טנוװָא
 טיײקיזָאר עקימַאלּפ יד זיא --- םינּפ ןייז ןופ קעװַא זיא ןוז יד זַא ךיוא רעבָא

 טעברַאעג רעוװש טנייה טָאה רע .דימ רעייז רע זיא וצרעד ןוא ןבילבעג
 רעד ןופ ןפוא םעד ןגעו טלייצרעד רע ןוא .קיטימכָאנ זיב גָאטרַאפ ןופ

 -- ןזעוועג סָאד זיא וװ רעבָא .רָאטקַארט ַא םורַא ףליהעג ַא יװ טעברַא
 ףיוא ןזעועג זיא סע -- ךימ ךיא גערפרעד ךעלדנע .רע טסעגרַאפ סָאד

 םינּפ לא םינּפ שממ ןעמוקעגסיוא זיא לָאמ ךסַא ןוא ץינערג עמַאס רעד

 רעבָא .ץינערג טייז רענעי ןופ ןרעיױּפ עשיבַארַא טימ ךיז ןענעגעגַאב וצ
 םעד ןגעוו רימ טימ ןייז בשיימ ךיז רע זומ -- דימ קרַאטש זיא רע שטָאכ
 יז ןוא --| תוצע ןבעגעג בָאה ךיא .סױרַא טיג רע סָאװ ,ךוב ןופ רדס
 טָאה קינצוביק-רוגי רעד סָאװ ,סרעפטנע יד טימ טרָאּפעג קילעפוצ ךיז ןבָאה

 םיכסמ גנירג רע טָאה רעבירעד ןוא טַאהעג ּפָאק ןייז ןיא רעירפ ןופ ןיוש
 עבלעז יד טָא זַא ,טכַארטעג טייצ עצנַאג יד בָאה ךיא ןוא ...ןזעוועג
 טימ ייט לזעלג ַא יב ךעלדירפ ױזַא טציא ָאד ןציז סָאװ ,םירבא חיימר

 עלַא וצ טצעזעגסיוא ןזעוועג קירוצ העש רָאּפ ַא טימ טשרע ןענעז --- רימ
 ... ןרַאפעג-טיוט

 "גנוי ןופ םירבח:ביירש ענעגייא ענייז ןוא ,םירבח ביל טָאה יבצ
 יד ןיא רבח:לוש רעטוג ַא ןייז טזומעג טָאה רע .רָאג ןוא רָאג לארשי
 גנילירפ .ןגיוצרעד ךיז טָאה רע ווו ,לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןופ ןסַאלק

 טימ לארשייגנוי ןופ םוקפיונוצ ַא ןעמוקעגרָאפ רוגי ץוביק ןיא זיא 6
 ,שאר בשוי רעד ןזעוועג ָאד זיא רעוועקצוס .טסעג סלַא םירבח ערעטלע רָאּפ ַא

 םוקפיונוצ םעד ייב טָאה ןַאמנזייא יבצ ןוא ,טסַאג ַא ןזעוועג ָאד ןיב ךיא ךיוא

 ,סרעגעלעג יד טגרָאזַאב :רעבעג-טסַאג םעד ןופ לָאר יד ןעמונעג ךיז ףיוא
 ןדעי טָאה רע ןוא -- טפַאשביל ןוא תוטשּפ ליפוזַא טימ ןטייצלָאמ יד

 זױלב ןזעוװעג ָאד טלָאװ רענייא רעדעי יװ טָא ,טַאהעג ןעניז ןיא םענייא

 ךעלּפעט יד ןוא ךעלכיק יד טימ ןעמונרַאפ ליפיוזַא ךיז טָאה רע .רענייא

 ןשירָארעטיל ןיא ןגָאז וצ טרָאװ ַא טייצ טַאהעג םיוק שזַא טָאה רע זַא ,ייט
 טכַאמ רע שטָאכ .ןגָאז וצ סָאװ דָארג טָאה רע ןוא .םיחוכיוו יד ןיא ךות
 ...ןרעה וצ טַאהעג רָאנ טלָאװ רע יוװ --- םשור ַא טפָא קיניזטסווװַאב
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 דנַארנעכייא רעזייל

 -- 1927 לױּפ ,ןילבמעד ןיא 1912 רָאי ןיא ןריובעג
 רעד ןיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ ןופ ביױהנָא ןיא ,זירַאּפ

 1942 ,טפַאשנעגנַאפעג עשטייד ;יײימרַא רעשיזיוצנַארפ

 -- 1952 ,זירַאּפ -- 1948 ,ץייוש רעד ןיא ןפָאלטנַא
 ,לארשי 1957 ,זירַאּפ רעדיוז --- 1955 ,סערייא סָאנעוב

 ןיא רדסכ סע טורמוא ױזַא ,דנַארנעכיײא רעזייל ,זיא רע ליטש יו טָא

 גנולצולּפ ךיז רע טיג ,רעירפ ןגָאזוצנָא ןָא --- לגױפרעדנַאוו ַא יו --- ןוא ,םיא
 רעדנַא ןַא ןיא קעװַא טילפ ןוא ןגרָאמירפ םענייש ןייא ןיא ףיוא ביוה ַא

 ! ןזעוועגסיוא טשינ ץלַא ןיוש רע זיא וװ .דנַאל
 -רַאפ-וצ-ןטסרעוװש-םוצ ערעזדנוא ןופ רענייא זיא דנַארנעכיײא רעזייל

 ַא טימ ןוא י'שר שוריּפ ַא טימ ןענרעל ןעמ ףרַאד םיא .סרעטכיד ןייטש

 טסעוז וד זַא ןוא .ןוטפיוא טשינרָאג ָאד וטסעוו ןוגינ ַא ןָא .וצרעד ןוגינ

 רעד שטָאכ ןביילב ריד טעװ --- ןייגרעד טשינ טשּפ םוצ ןוגינ ַא טימ ךיוא
 טגָאז רע רָאנ ,ןוגינ ַא טימ רעדיל ענייז טביירש דנַארנעכיײא ןוא .. ...ןוגינ

 ,דיל ַא וצ לסילש ַא טפָא זיא ןוגינ רעד ןוא ,סיוא טשינ ןוגינ םעד
 רעטנוא עקַאט סע זיא -- ןליוהרַאפ לסיבַא ָאד ביירש ךיא סָאװ .סָאד ןוא
 טוג ןוא ןפָארטעג ךסָא ךיז ןבָאה רימ .ןדנַארנעכײא ןופ העּפשה רעד
 ןוא טדערעג ךסַא ןוא --- 1956 ןיא ןוא 1950 ןיא --- זירַאּפ ןיא טעדניײרפַאב
 יד ,עטרבח ןייז זיא דנַארנעכיײא יז רעליטש ךָאנ .ןעמַאזוצ ןגיוושעג ךסַא

 טפַאשלעזעג רעד ןיא ליטש ױזַא טגייוש יז ,גרעב ַארַאלק ןירעצייווש
 -רעציווש ַא טימ שידיי ןשיליוּפ םענייש ַא טנרעלעגסיוא שזַא ךיז טָאה יז זַא

 טסנפע וד ןוא ,ןָא סיּפע ַארַאלק ךיז טפור גנולצולּפ , . .טקעלַאיד-שטיד

 ןוא ןעמ'תירבע עלַא טימ ןושל שידיי םענייר ריא ףיוא ןרעיוא ןוא ליומ

 ,ןעמזיווַאלס
 ,תוחילש עשיטעָאּפ ןייז טסנרע ןפיט ַא טימ טגָארט דנַארנעכיײא

 טסַאיוטנע ןוא רחוס רעקיטרָאד ַא לָאמַא ךימ טָאה ַאוענעשז ןיא
 לקניוו ןטלַא ןַא וצ טריפעג ןגער-סָאג ַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ

 רימ ליו רע לייו לסעג קיגרַאב ַא ףיוא רעטסיולק ןטלַארוא ןַא ןבענ

 טסַאיזװטנע רעד טָאה לקניוו םעד וצ ןעמוקעגנָא ,ןזייוז סיּפע טרָאד טקנוט
 ןציז גנַאל ןהעש דנַארנעכײא טגעלפ םיוב םעד רעטנוא טָא -- :טגָאזעג
 ...ןביירש ָאד וליפַא ייז לָאמַא ןוא רעדיל ענייז ןגעוו ןטכַארט ןוא

 רערעּפַאנק ַא ןוא רחוס רערעדנַא ןַא לָאמַא ןָאדנָאל ןיא רעבָא ךימ טָאה
 ךיז ןוא ָאטיוא ןייז ןיא טּפַאכעג רוטָארעטיל רעשידיי רעד ןופ טסַאיזוטנע
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 רע ,ןדנַארנעכיײא ףיוא טשינ ריא טגָאז סָאװ -- :ןצרַאה ןופ טדערעגּפָארַא

 רָאנ ליוו רע רעבָא ,יירעדיינש ןעק רע ,טנעה יד ןיא ךַאפ ןדלָאג ַא טָאה

 ןטכַארט ןוא ןדער ןוא ןביירש רָאנ טכַאנײב ןוא גָאטיײב -- רעדיל ןביירש

 ,רעדיל ןגעוו

 רַאפ ןעזעג ןלַאפ יד עדייב ןיא בָאה --- רעטירד רעד --- ןײלַא ךיא ןוא
 טימ ,ןדנַארנעכיײא ןופ םינּפ עטמרָאפעג קיקע-יירד לסיבַא ,עכיילב סָאד ךיז
 :טכַארטעג ןוא ,ליױמ םעד םורַא ייוו ןוא רעיורט ןופ קוצ ןקידנעטש םעד
 ןוא רשוי ןיא ןוא טָאג ןיא םדוק --- טביולג סָאװ ,רעטכיד םעד זיא ליווװ
 ---ריא ןיא ןוא רוטארעטיל ןייז ןיא רעטעּפש ןוא קלָאפ ןייז ןיא רעטעּפש
 ,לָאמייוצ ןענעייל סע ףרַאד ןעמ .ןליוהרַאפ לסיבַא רעדיװ ....ךיז ןיא

 , . .לָאמיײרד לָאמַא --- לָאמיײװצ ןענעייל ןעמ ףרַאד רעדיל סדנַארנעכיײא ךיוא

 ,ןרעױט-טכַאננטימ רַאפ בויא טגָאלק
 -- ריט ןיימ רַאפ ןיז ענייז ןעמוק
 ,ןריובעג ייז טָאה סָאװ ,יד ןוא
 .רימ ןיא העבש קיביײא טציז

 ןגער ןוא טסברַאה טרעוו ײג ךיא וו

 -- ריט ןיימ רַאפ לגייפ-העיקש

 ןגעקטנַא טײג טױט רעד ןעמעוו

 ,רימ ןגעקטנַא ךיױא טייג

 ,1956 רעבמעווָאנ ,עיצקַא -יניס רעד ןופ טכענ ןוא געט יד ןיא טקנוּפ
 ,םינּפ ןפיוא םיקמעממ סהמשנ ןייז טימ ןעגנַאגעגמורַא זיא דיי רעדעי ןעוו
 רעטצנעפ ןָא לָאז רעזירַאּפ ןליטש ַא ןיא ,עריא טרעדנוהרָאּפ ַא ןבָאה
 ,'םיקמעממ ,, רעדיל ךוב ןייז ,דנַארנעכײא רעזייל רעטכיד םעד טרעייפעג
 עטלילײטַאב יד ןופ רענייא .לארשי תנידמ ןיא ןרָאפ וצ סולשַאב ןייז ןוא
 -שינַאקירעמַא םעד ןופ עיצאוטיס רעד וצ ןכילגרַאפ עיצַאוטיס יד טָאה
 עכעלטע ןעמוקעגסיוא זיא סע ןעמעוו ,ןָאסנערעב רענעק-טסנוק ןשידיי
 טייצ עצנַאג יד טָאה רע .סיצַאנ יד רעטנוא עילַאטיא ןיא ןייז וצ רָאי
 ױזַאיװ -- :םיא ןעמ טגערפ .עיעסידָא ןוא עדַאיליא יד טנעיילעג שיִאטס
 סָאװ -- :טרעפטנעעג רע טָאה ?עיצַאוטיס ַאזַא ןיא ןוט סע טנעקעג וטסָאה
 ביוא ,ןינע רעסיורג ַא זיא דיל סָאד ,ָאי -- -- ?ןוט טלָאזעג ךיא באה ןעד
 ,םיא וצ גנַאגוצ ןטסנרע-ףיט ַא טָאה ןעמ
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 ןדנַארנעכייא לָאמַא ךיא בָאה !ןינע רעסיורג ַא זיא דיל ַא ןיא טשּפ --

 -טרעדנַאװעג ןוא ןגיושעג ךָאנרעד רימ ןבָאה העש עבלַאה ַא .טגָאזעג

 ךָאנ ַא זיא דיל ַא ןיא דוס רעבָא --- .זירַאּפ ןופ ןסַאג יד טרעדנווװַאב

 ,דנַארנעכיײא טרעפטנעעג העש רעבלַאה רעד ךָאנ רימ טָאה !ןינע רערעסערג

 רעו -- :טגערפעג טרעפטנעעג רעדיו ךיא בָאה רעטעּפש העש עבלַאה ַא

 ןדייב זדנוא זיא ןכייצגערפ רעד ןוא ?טסייו רעו -- תמא םעד טסייוו

 ,טנגעזעצ ךיז ןבָאה רימ זַא --- ןסָאג ייווצ ףיוא ןעגנַאגעגכָאנ
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 ע ב ש י ל א

 ןיא ,דנַאלסור ןיא ןאזאיר ןיא ,1889 רָאי ןיא ןריובעג

 רעטומ ריא ,סור ַא ,ועיקרַאשז ןַאװיא ןופ החּפשמ רעד

 רעטומ ריא זיא רָאי יירד וצ .ןירעדנעלריא ןַא --

 טימ ןרבח ןעמונעג ךיז יז טָאה 1907 רָאי ןיא ,ןברָאטשעג

 ריא טימ טַאהעג הנותח רעטעּפש ,תירבע ןענרעל ,ןדיי

 יז ןיא 1928 רָאי ןיא .יקסוואכיב .ח רערעל-תירבע

 ןבירשעג יז טָאה 1920 זיב .לארׂשי ץרא ןייק קעװַא

 ַאטעװאזילעי ןעמָאנ ןתמא ריא רעטנוא רעדיל עשיסור

 ןעמָאנ םעד רעטנוא ,תירבע --- ןָא ןַאד ןופ ,ַאװעיקרַאשז

 ,1949 גנילירפ ןיא הירבט ןיא ןברָאטשעג זיא יז .עבשילא

 ןיא ןפָארטעג ןעבשילא רָאג בָאה ךיא -- לארשי ץרא ןיא טשינ
 וצ ריא טימ ךיז טייהנגעלעג יד טַאהעג טפָא געט עכעלטע ןוא ,עשרַאװ
 רערעל ןשיערבעה ַא -- יקסווָאכיב .ח ןַאמ ריא טימ ןוא ריא טימ .ןעז
 ,רעביירש ןוא

 ערַאדנעגעל טשינ ריש יד -- גנַאל ,גנַאל ןיוש ריא ןגעוו טסווועג
 לָאמ עטשרע סָאד .ןירעטכיד עשיערבעה ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,ןיסור יד ,יורפ
 ,המחלמ-טלעו רעטשרע רעד רַאפ ךָאנ טרעהעג ןעמָאנ ריא ךיא בָאה
 טצעזעגרעביא רעדיל-לארשי ץרא ענייז טָאה יז .ןרעבמיא בקעי לאומש ןופ
 ןענישרעד ןענעז ייז ןוא -- שידיי ךיוא טנעקעג טָאה יז --- שיסור ףיוא
 ַאטעװַאזילעי ןבירשעגרעטנוא טרָאד ךיז טָאה יז .עלעכיב ןיילק ַא ןיא
 טלייצרעד ריא ןגעוו םיסנ ײלרעלַא ןענעז ןָא טלָאמעד ןופ ןוא .ַאװעיקרַאשז
 עשירַארעטיל ןוא ,ןטלעז ללכב ןדיי ייב ןענעז םירג תמחמ -- ןרָאװעג

 ,עדנעגעל הליחתכל ....ןָאילימ ַא ןיא רענייא ,סרעפערט-טּפיוה ןענעז םירג

 ןעגנַאגרעביא .טריסערעטניא קרַאטש ךימ טָאה ןינע רעצנַאג רעד ןוא
 רעבָא .ןעמָאנעפ רעשיגָאלָאכיסּפ רעפיט ַא לָאמעלַא ןענעז קלָאפ וצ קלָאפ ןופ
 .סרעקרַאטש ַא וצ קלָאפ רעכַאװש ַא ןופ ןעגנַאגרעביא ךָאד סע ןענעז בורל
 רעד ןופ רעקלעפ יד ןופ עטסקיטכעמ יד ןופ םענייא ןופ גנַאגרעביא ןַא
 רעקלעפ יד ןופ ןטסכַאװש -- טייצ רענעי ןיא ,טשינ ריש -- םוצ טלעוו

 ךיז ןיא טָאה סע .אֹלּפ ַא רָאג זיא ,ַאטעװַאזילעי לַאפ ןיא יו ,טלעוו רעד ןופ
 םענעגייא ןופ טרעװ ףלָאװ ַא ...חישמה תובקע ןופ ליפעגרָאפ ַא ןופ סיּפע
 ...עלעפעש ַא ןליוו

 עטשרע רעדָא ,ןרָאי רעקיצנאווצ עטצעל יד ןיא ןייז טזומעג טָאה סָאד
 רעװעשרַאװ ןופ רַאטערקעס רעד ןזעוועג טלָאמעד ןיב ךיא ,ןרָאי רעקיסיירד
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 ַא ןָא ןענדרָאנײא טגעלפ ןיירַאפ רעד .,12 עיקצַאמָאלט ןיירַאפ-ןטַארעטיל

 ןגעלפ ןטנוװָא יד ןוא לַאקָאל םענעגייא ןייז ןיא ןטנװָא עשירַארעטיל רועיש

 "נייא ןעמ טגעלפ ןטנװָא .ןרָאטקעל יד רַאּפ םיחוור עטוג ןעגנערב טּפָא

 טָא ןוא .תונושל ערעדנַא ןיא ךיוא ןוא שיערבעה ןיא ,שידיי ןיא ןענדרָא

 .עבשילא ןופ ןטנוװָא רָאּפ ַא ןגעוו ,ךיז טכַאד --- ןילרעב ןופ ,ווירב ַא טמוק

 -סטפעשעג רעייז ,ךעלכַאז רעייז .יקסווָאכיב -- ןַאמ ריא טביירש ווירב יד

 ןוא שיטעטַאּפ ןוא םערַאװ רעפטנע ךיא רעבָא .שיַאזָארּפ רעייז ,קיסעמ

 ,גלָאפרעד ןייז לָאז סע זַא ,ךעלגעמ רָאנ סָאװ ןוט וצ וצ גָאז

 ןירעטכיד יד זַא ,רימ טרינָאפעלעט ןעמ ןוא ןגרָאמירפ ַא זיא טָא ןוא

 ףַאמ ריא טימ ןיירַאפ ןיא ןעמוק טעװ יז ןוא עשרַאװ ןיא ָאד ןיוש זיא

 ןרָאי רעטרעדנוה :טכַארט ךיא ןוא טרַאװ ךיא ןוא -- העש עטמיטשַאב יד

 תונושל ײלרעלַא ןיא רעטכיד .רעטכיד ךיוא טלעװ רעד ןבעג רצמ ןגעלפ

 .טרעדנוהרָאי ןטעצניינ ןיא רקיע רעד ןוא .ןטייצ ײלרעלַא ןיא ןוא ---

 ךירנייה -- רעטכיד יד עלַא ןופ ץנירּפ רעד ןגיוא יד רַאפ טבעווש סע ןוא

 רעד -- ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא -- טלָאמעד זיא ןלױּפ ןיא ןוא .ענייה

 יד רָאנ ןענעז סָאד רעבָא .םיבוט ןַאילוי ןזעוועג רעטכיד יד ןופ ץנירּפ

 ךיוא ,רעטכיד רָאנ טשינ ןוא -- -- סעדַאיעלּפ ָאד ןענעז ייז םורַא ,ןצנירּפ

 םעד ןופ ריט יד ןענעפע ךיז ףרַאד טָא ןוא ,ןגרוטַאמַארד ןוא רעקיַאזָארּפ

 ףרַאד סע ןוא טייצ רענעי ןיא ןדיי ייב ןעניירַאפ-רעביירש יד ןופ ןטסערג

 ןלָאצ טלעװ רעד ןופ רעקלעפ יד סָאװ ,ןירעטכיד עטשרע יד ןעמוקניײרַא

 ,סרעליש-רעקסַאל ַאזלע יד ,סלעפרעוו ץנַארפ יד ,סענייה יד רַאפ קירוצ זדנוא

 ? טנעמָאמ רעסיורג ַא טשינ סע זיא ...,סנילטיוו ףעזוי יד ,סמיבוט ןַאילוי יד

 רעשיערבעה רעד ןיא טנַאקַאב ןזעוועג טלָאמעד ןיוש זיא עבשילא --- יאדווא

 -נביירש שידיי רקיעב ,רעד טימ ןענעגעגַאב ךיז יז טעוװ טציא רעבָא ,טלעוו

 .שידיי ךיוא ךָאד ןעק יז ןוא .קלָאפ ןייא --- ןכַאז עלַא ךָאנ .טלעוו רקיד

 -- -- .ןרעבמיא ץוח -- ןיכנַא .י .ז ,טצעזעגרעביא ןגרעבמָאנ וליפַא טָאה יז

 טלעװ רעד ןופ ןדליג רעטלָאצעגקירוצ רעטשרע רעד ןעמוקניירַא טעוו סע

 .רעטרעדנוהרָאי ןופ בוח ַא ,רעטנזיוט ןופ בוח ןפיוא

 :גָאז ךיא ןוא ךיוא טּפַאלק ץרַאה ןיימ ןוא ,ריט ןיא טּפַאלק סע ןוא

 ךרוד ,עירַאלעצנַאק רעד ןופ ריט ענירג יד ךיז טנפע סע ןוא !ןיירַא

 סע ןוא ,ןעגנַאגעג ןרָאי ןופ ףיולרַאפ ןיא ןענעז רעטכיד ליפיוזַא רעכלעוו

 .עבשילא םיא רעטניה ןוא ןירעטכיד רעד ןופ ןַאמ רעד ןירַא טמוק

 עשיּפיט ַא יװ יז ןוא רערעל רעשיערבעה רעשיּפיט ַא יװ סיוא טעז רע

 רעד יו ,טייקנדיישַאב רעסיורג טימ ןוטעגנָא .עקטנעגילעטניא עשיסור

 -רענעמ ןיא טעמכ ,סעקטסילַאעדיא עשיסור עקילָאמַא יד ןופ רעגייטש

 יגנערטש וליפַא ןוא רעגָאמ זיא םינּפ ריא .רעדיילק
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 "פיונוצ ,טעפוב ןיא ייט טלעטשַאב ,טסעג יד ןציז ןטעבעג בָאה ךיא

 -פיוא ןוא טפַאשטנעק-תירבע ןוא טפַאשטנעק-שיסור לסיב ןיימ ןעמונעג
 ןוא ןטסערג ןיא ָאד ךיז ןעניפעג ייז זַא ,טסעג יד טכַאמעג םַאזקרעמ

 ןשיווצ זַא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעטנעצ ןטריזינַאגרָא ןטסוװיטקַא

 וליפַא ןוא רעטכיד עשיערבעה ךיוא ןענַאהרַאפ ןענעז רעדילגטימ ערעזדנוא
 רעמ בילוצ בָאה ךיא .ןעייר-רעדילגטימ יד ןיא רימ ןענעכערַאפ ןקילַאיב
 רעטנעָאנ ַא זיא סָאװ ,ןרעבמיא .י .ש ןופ ןעמָאנ םעד טנָאמרעד טייקשימייה
 ןופ ריט יד טנפעעג בָאה ךיא .טנגוי רעטסירפ רעד ןופ רעניימ טניירפ
 ךסַא ןזעװעג ןענעז ןשיט יד ייב ןוא טייצ-גָאטימ ןזעוועג זיא סע .לַאז
 יד טגערפעג ןוא ןעמענ ערעייז טנכערעגסיוא בָאה ךיא ,רעביירש עטנַאקַאב

 ,ךעלנעזרעּפ ןענעק ייז ליוו יז יצ ןוא ,קרעוו ערעייז ןעק יז יצ ןירעטכיד

 ןוא טרירטנעצנָאק ןוא קידוועגייוש ןזעוועג רעבָא זיא ןירעטכיד יד

 ןייא רָאנ טַאהעג טָאה יז ןוא עדַארטסע רעד וצ ןעגנַאגעגוצ ךיילג זיא יז
 ןופ טנוװָא ריא וצ לָאז ןעמ זַא ,ןלעװ טלָאװ יז :גנַאלרַאפ ןייא ןוא עטיב

 ןוא ,טרָאד טייטש סָאװ ,שיט ןסיורג םעד ןעמענּפָארַא עדַארטסע רעד

 ךיז יז טעװ שיט ןסיורג םעד טָא ייב לייוו ,עלעשיט ןיילק ַא ןלעטשפיורַא

 ךייש סָאװ -- ןבעגעגוצ יז טָאה -- ןוא ,רעדיל קידנענעייל -- טכעלש ןליפ
 ,ןַאמ ריא ןקידעלרעד ץלַא סָאד טעװ ,תונובשח יד

 ,טגערפעג ךיא בָאה ? םולכ אל רתוי ?ָאוועשטינ עשלָאב --

 ,טרעפטנעעג יז טָאה -- !טעינ !אל --

 טַאהעג ביל טָאה עשרַאו שטָאכ ןוא ,ץלַא ןוטעג בָאה ךיא שטָאכ ןוא
 זיא טנװָא רעד ןוא ןעמוקעג טשינ םלוע רעסיורג וצ ןייק זיא ,סעיצַאסנעס

 ןייש רעייז ןזעועג ןענעז רעדיל יד שטָאכ -- קיטעמוא רעייז ןזעוועג

 ךָאד ןוא -- -- שפנה תוכפתשה רעתמא טימ ןרָאװעג טנעיילעג ןענעז ןוא

 ןיא ןסעזעג ןענעז סָאװ ,עטנעָאנ רָאּפ ַא וצ ןוא ןילַא ךיז וצ יו סיּפע
 ,עייר רעטשרע רעד

 ןופ ןפָארטס רָאּפ ַא ,רעטרעװ עשידיי עניימ טימ ,ןריטיצ ָאד ךימָאל
 ןופ לייט ַא ןטלַאהטנַא ייז .טנעיילעג טלָאמעי טָאה ןירעטכיד יד סָאװ ,דיל ַא

 ןופרעד דיײשַאב םעד רשפא טָאה ןײלַא יז סָאװ ,עבשילא שינעטער םעד
 ,טסווועג טשינ

 ןגער-רעטעלב רענעדלָאג ...לַאפ-רעטעלב

 ,דרע רעד וצ טלַאפ ןוא טלאפ

 ,סיוא-גָאט ןוא ןייא-גָאט ,סיוא-העש ןוא ןייא-העש

 .טרעה המשנ יד רָאנ ןוא -- ליטש יױזַא ,ליטש יזזַא
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 ,ןברַאטש ןטכַארּפ עלַא ןזומ סָאוורַאפ

 ?ןטייצ עגנוי ןופ ,ענירג ןופ

 ?ןדנובעג ןעמעלַא וצ המשנ ןיימ זיא סָאוורַאפ

 ?ןטייו ןופ ,ןטיױו ןופ רימ ןופ עלַא ןוא

 ךיז טָאה סע יװ -- רימ ןענעז טקידנעעג ךיז טָאה טנוװָא רעד זַא

 לזעלג ַא ייב ,לשיט ַא ייב ןציז ןבילבעג -- 13 עיקצַאמָאלט ףיוא טריפעג

 ןעמ ,בילטָאג ,שטיוװָאלַאגעס ,ןטסילַאנרושז ןוא רעטכיד טרָאד ןזעוועג ; ייט

 שטייד ,שיסור ,שידיי ,תירבע :תונושל טשימעג ןוא ייט יד טשימעג טָאה

 -- טנעקעג טוג טָאה ןירעטכיד יד סָאװ ,תונושל עלַא -- שילגנע ןוא

 ...ףניפ עלַא ייז ףיוא ןגיושעג טָאה יז רָאנ

 : ךָאד יז טגניז דיל ןיא רעבָא

 ,תרשעקנ םיברל ישפנ המל

 ...םיקוחר םלכ ,םלכו

 דָאזיּפע םעד טייקכעלריפסיוא ליפיוזַא טימ בָאה ךיא סָאװרַאפ ןוא

 ןבָאה ןשינעגעגאב ענעי רעבָא .סיוו ךיא ביוא -- רוסא ?טלייצרעד

 ,םשור ןפיט ַא טכַאמעג

1957--+5 
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 יצלָא יכדרמ

 1926 ןופ ,1900 רָאי ןיא שזדָאל ייב קסַאל ןיא ןריובעג

 ןופ ,דנַאלסור ןיא ןרָאי-המחלמ .עשרַאװ ןיא 1939 זיב

 ,ביבא לת ,לארשי ץרא ןיא 6

 דלַאװרוא ןצנַאג םעד ןיא שימסיוא ןַא ןוא איבוברע ןַא ךָאנ זיא טנייה

 ןוא סעקשזעטס ןוא ןגעוומוא ןוא ןגעוו ,ךעלכייט ןוא ןעמָארטש טימ

 עשידיי יד זיא סָאד סָאװ -- סעקַאשק ןוא רעמייב ײלרעלַא ןוא סעקנַאלָאּפ

 אמתסמ גנַאל ךָאנ טעװ עטכישעג עכעלריפסיוא ריא סָאװ --- רוטַארעטיל
 טרעטנָאלּפעגפיױא ךָאד רעטנַאלּפ רעד טעוו לָאמַא רעבָא .ךיז ףיוא ןטרַאװ ןזָאל

 ךיז ןלעװ סע ןוא סעיניל ןוא ןעגנוטכיר ןרעוװ רָאלק ןלעװ סע ןוא ןרעוו

 זיולב זיא סע זַא ,טניימעג טָאה ןעמ וו ,טרָאד ןטייקיסעמצעזעג ןקעלּפטנַא
 ,רעטנָאלּפ

 ,מ .א לטיּפַאק סָאד ןצנַאג ןיא ןרעוו רָאלק ךיוא טעװ טלָאמעד ןוא

 עגנוי ןגיוצעג ךיז ןבָאה דלַאװ ןיא עקנַאלָאּפ ןייז וצ סָאװ ,גרעבנעסייוו

 רעד ןופ טיבעג ןפיוא ערעל ךָאנ ןוא גנוריפ ךָאנ ןוא גנוטסיירט ךָאנ טייל

 ןַא יו טכַארטַאב טושּפ ץנַאג ךיוא עקנַאלָאּפ יד טָא טָאה ןעמ .רוטַארעטיל

 יד ןופ רעדלעװרוא יד ןופ ןיירַא טלעװ רעטיירב רעד ןיא געװסױרַא
 ,ךעלטעטש

 ענעי ןיא ןגרעבנעסייוו וצ ןגיוצעג ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ןופ רענייא ןוא
 טימ רעקיַאזָארּפ ןוא רעטכיד ַא ןזעוועג זיא 1920 ןוא 1920 ןשיווצ ןרָאי
 זיא טייקמערָא-סקלָאפ רעשידיסח:שידיי ןופ ,יעלָא יכדרמ ןעמָאנ םעד

 טַאהעג טָאה רע ןוא ןגיוצעג םיא סע טָאה טייקכעלטלעוו וצ ןוא ןעמוקעג רע
 ןזיװַאב דלַאב רָאג וליפַא טָאה רע ןוא עיגרענע ךסָא ןוא עיציבמַא ךסַא
 זיא סיּפע ןוא .םיריש ןוא ןעגנולייצרעד ענייז ןופ ןעגנולמַאז ןבעגוצסױרַא

 ןריקיטירק רַאפ םיא טימ סױטשנעמַאזוצ רעפרַאש ַא ןורכז ןיא ןבילבעג רימ
 דלַאב ןוא .ןרָאי יד ןופ ףיולרַאפ ןיא טקַאטנָאק ַא ןעוו ןטלעז .דיל ַא סנייז
 רעביירש עשידיי ןשיוװצ טריסרוק טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ
 רעסיורג :טיירב ַא טימ דיי ןקיסקוװלטימ ַא ןופ דליב ַא טלעװו רעד ןיא

 יכדרמ זיא סָאד זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ ןוא דלַאװרוא יו דרָאב רעטכידעג
 ןיא זיא ןוא ךעלקניל לָאמַא ןזעועג ןיא סָאװ ,יעלֶא טעָאּפ רעד ,יעלָא

 עלַא טימ הבושת לעב רעקיטכירפיוא ןוא רעתמא ןַא ןרָאװעג דנַאלסור
 ןצנעװקעסנָאק-ןיליפת ןוא -תילט ןוא תואיּפ ןוא -דרָאב

 רימ טייג סע ןוא סַאג ַא ףיוא ביבא לת ןיא ךיא ייג לָאמניײא ןוא
 + -דנָאלב רעקיזיר ַא טימ ,דיי רעקיסקוװלטימ ,רעכעלקיד ַא ןגעקטנַא
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 םכילע םולש :ןקיטסַאה ַא רימ טגנַאלרעד דיי רעד ןוא דרָאב רעכעליורג

 אמתסמ טָאה ױזַא --- ןוא זדלַאה ןפיוא ףױרַא רימ טלַאפ רע ןוא -- ךלמ בר
 ןיא טשינ -- ךיא ןוא ...שמוח ןופ ענעצס עטמירַאב ענעי ןעזעגסיוא
 ,ןייז וצ סייפמ ןָא דלַאב ךימ טביוה דיי רעד ןוא .,.בקעי ןופ לָאר רעד

 רעדיוו ,ןזעוועג םינּפ זיעמ לָאמַא רע טָאה רעמָאט ,רעטרעוו יד טימ עקַאט

 ,טריטנעירָא ךיג ךימ ךיא בָאה ...,ןליױּפ ןיא לָאמַא ,לָאמַא ,רעטרעוו יד טימ

 ,ןייז וצ סייפמ ןביֹוהעגנָא םיא בָאה ךיא ךיוא ןוא יעלָא ןייז זומ סָאד זַא
 יד טָא טָאװ אמתסמ ...ןזעװעג םינּפ זיעמ לָאמַא םיא ךיא בָאה רעמָאט

 ןעק ןדיי ןשיווצ רָאנ עקַאט -- -- העש לטרעפ ַא טרעיודעג ענעצס ענדושט
 ,ןפערט סנױזַא

 ןיא ןרָאי ןיוש זיא רע זַא ,טלייצרעד יעלֶא רימ טָאה רעטעּפש ןוא
 ןטָאבעג טָאה טָאג יוו זיוה רשכ ַא טריפ רע ןוא החּפשמ טָאה רע ןוא לארשי

 -ָאילביב ַא זיא רע ןוא תחנ רעשידיי רעתמא ןוא ָאד ןענעז ךעלרעדניק ןוא

 -- -- שרדמה תיב ןסיורג ַא ןיא רעקעט

 ? רעדיל ןוא --

 ףיוא רָאנ רעבָא -- שידיי ןיא לָאמַא ןוא שדוק ןושל ןיא לָאמַא ,ָאי --
 .ןוויטָאמ עזעיגילער

 ןטלעז רעייז שטָאכ -- רעדיל יד ךיוא ןעזעג עקַאט ייז בָאה ךיא ןוא

 ןוא תומימת רעתמא רעייז טימ טכַאמעג םשור ןסיורג ַא ןבָאה ייז ןוא
 ,טייקיביױלג רעתמא

 סָאװ רָאנ ,רעדיל סיעלָא ןגעוו גנוניימ עטוג ַא אקווד ךיא בָאה טנייה
 טלָאװ רע --- רומג סרוקיּפַא ןַא ןופ גנוניימ יד ןעיירפ דיי ןעמורפ ַא ןעק

 עכעלרעדנווו -- יװ יַאס ...רעדיל יד דשח טימ ןייז קדוב טזומעג רשפא
 ,םילוגליג
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 ןמרתלא ןתנ

 לארשי ץרא ןיא .עשרַאװ ןיא 1910 רָאי ןיא ןריובעג

 ,1925 טניז

 תנידמ ןיא ןזעוועג ,1950 רָאי ןיא ,לָאמ עטשרע סָאד ןיב ךיא זַא
 ןציז לשיט ןייא ייב טנגעגַאב !'תיסכ, עפַאק ןיא לָאמַא ךיא בָאה ,לארשי
 ןַאמ ןעגנוי ַא ךָאנ טימ ל"ז ןַאמיײנ .מ .י טסיאייסע ןוא רעטכיד םעד
 -עגפיוא ןייז ןוא טרעטייהעגפיוא לסיבַא ןזעװעג זיא ןַאמ רעגנוי רעד
 טָאה סָאװ ,ח'ץרַאװש םעד טכַאמעג רעקרַאטש ךָאנ סטָאה גנורעטייה
 טָאה סָאװ ,ןַאמײנ .מ .י .םינּפ ןשירעטכיד ןקיזָאד םעד ןופ טלַארטשעג
 -שיט ןייז רַאפ טלעטשעגרָאפ טשינ ךימ טָאה ,טייקידסעדוס טַאהעג ביל
 דלַאב ןוא ...ןמרתלא ןתנ :רעיױא ןיא טמיורעגנייא רימ טָאה רָאנ ,רבח
 ןשירעלטסניק לסיבַא טימ ,ןקידוװענחצרַאװש םוצ ןגיובעגנָא ךיז רע טָאה
 ...שטיװַאר ךלמ :דוס ַא ךָאנ טמיורעגנייא ןוא םינּפ ןטלַארטשעצ רקפה
 ,סיוא ךיז טזָאל סע ?דרָאב יד זיא וװ --- :ּפַאכ ַא ךיז טיג ןמרתלא טשרע
 םיא טלעפ סע ןוא ןעז טגעלפעג עשרַאװ ןיא זייוולגניי ךימ טָאה רע זַא
 ַא קעװַא דלַאב זיא סע ,דרָאב-טשינ יצ ,דרָאב .טלָאמעי ןופ דרָאב ןיימ
 טָאה ןיפוליגב רעניילק רעד זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא סע ןוא סעומש רעקיצרַאה
 ןשירבח ַא ןופ ןעמוקעג סָאװ רָאנ ןענעז ןַאמיינ ןוא ןמרתלא .הביס ןייז ךיז
 ךיז ןענעז סע .,ל"ז הדש קחצי ח"מלּפ ןופ רידנַאמָאק םעד ייב שעמרעיק
 -סגנואיירפַאב יד ןופ ןענַארעטעװ יד דנַאל ןקע עלַא ןופ ןגיולפעגפיונוצ טרָאד
 שירענלעז גָאט-קנעדעג םעד טעװַארּפעג טָאה ןעמ ןוא טכענ ןוא געט
 ,טנעמיטנעס ןשירבח טימ ןוא

 טָאה רעמָאט סָאװ ,ןַאמיײנ רימ טָאה קעװַא לשיט ןופ זיא ןמרתלא זַא
 םיסנ שממ טלייצרעד ,ץרַאה ןצנַאג ןטימ זיא -- טַאהעג ביל םענייא רע
 רעדיל עלעוטקַא ענייז ױזַאיװ טלייצרעד רימ טָאה רע .ןענמרתלא ןגעוו
 תעה יריש יװ -- ''רבד,, ןיא ךָאװ עדעי ןעניישרעד סָאװ ,!'יעיבשה רוטה;
 טָאה ןעמ יוזַאיו ןוא דנַאל ןופ קיטילָאּפ יד שממ ןקריװַאב --- ןותעהו
 ךערברַאפ ןשיטַאדלָאס ַא טימ תוכייש ןיא ,רעדיל עקיזָאד יד ןופ סנייא
 -מעזקע רעטנזיוט רעקילדנעצ ןיא טײרּפשרַאפ ,רעבַארַא עקידלושמוא ןגעק
 ןַאמיײנ .לַארָאמ עשידיי ריא ןביוה וצ ײמרַא רעקידנעפמעק רעד ןיא ןרַאלּפ
 יד ןיא ןזיװַאב גנולצולּפ ךיז טָאה ןמרתלא ױזַאיװ טלייצרעד רימ טָאה
 קחצי לַארענעג רעד יױזַאיװ ןוא טנַאטַאבמָאק ַא יװ סעיציזָאּפ עטשרעדָאפ
 -- ןעמוקַאבסױרַא קירוצ טרָאד ןופ קירט ַא טימ שממ םיא טָאה הדש
 ןרַאפ קיטיונ ױזַא זיא סע תמחמ ,ןבעל ןייז טימ ןריקיזיר קידנלעוו טשינ
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 רעד ןופ עדנעגעל יד :טקידנערַאפ טָאה ןַאמיינ ,המחלמ רעד ךָאנ ךיוא דנַאל

 ...רוטַארעטיל רעשיערבעה רעיינ

 ,םירבח יבגל "עדנעגעל, יד ןזעוועג לָאמעלַא זיא ןדיײשַאב רעבָא

 1950 רָאי ןיא יַאס ,טייקינייו ןיימ יבגל ךיוא ןוא רעביירש עשידיי יבגל

 ןוא טגערפעגמוא .,לארשי תנידמ ןיא עניימ ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא ןוא
 ןופ רָאטקעריד ַא טימ טריפעגפיונוצ לָאמַא ךימ רע טָאה טרעדָאפעגפיואמוא

 יב טצעזעגקעװַא עדייב זדנוא ןוא ןגַאלרַאפ-תירבע עסיורג יד ןופ םענייא

 טָאה רע .ןענעקַאב רעטנענ ךיז ןלָאז רימ זַא ,עפַאק ןיא לשיט רעדנוזַאב ַא
 ךימ טגעלפ רע ןעוו ןוא עניימ ןטעבעג ןוא רעכיב ענייז שירבח ןבעגעג

 טָאה רע זַא ,ןטכירַאב -- גנורעדָאפפיוא םוש ןָא -- רע טגעלפ ןענעגעגַאב

 ףיט ַא .גנוניימ עקיטכירפיוא ןייז ןוא סָאד טנעיילעג ןוא סָאד טנעיילעג

 רעכעלשטנעמ ףיט ַא :טגָאזעג רעכיג טלָאװ ךיא -- שטנעמ רעשירעלטסניק

 םוש ןָא ,ןלייטרוארָאפ ןָא דיי ַא ,ןלייטרוארָאפ ןָא שטנעמ ַא ! רעלטסניק

 -ךעבענ םוש ןָא ךיוא .שידיי ןיא רעביירש יבגל ןליפעג-טעטירָאירעּפוס

 ,"ושל ןקידנעייגרעטנוא ןַא ןופ רעגניז עטצעל ,, וצ יוװ --- ייז וצ ןליפעג
 ,לארשי תנידמ ןיא רעביירש:-תירבע ערעדנַא ןשיווצ טפערט סָאד יו

 ןטריטנעירָא-קניל ַא ןופ לבוי םוצ טנוװָא ןַא ףיוא ןזעוועגייב ךיא ןיב לָאמַא

 לבוי לעב םעד ןָא ןעמוקעגרָאפ זיא טנוװָא רעד ,ןּפ רדנסכלא ,רעטכיד תירבע
 לײטנָא טָאה ערעדנַא ןשיוצ .לָאטיּפש ןיא ןייז-קנַארק ןייז תמחמ ---

 .רעגַאל ןרעדנַא םערטסקע ןַא וצ שיטילָאּפ טגנַאלַאב סָאװ ,ןמרתלא ןעמונעג

 ,לָאמַא ןופ רבח םעד ןגעו טדערעג סָאד טָאה רע טפַאשביל ליפיוו טימ
 .ןגעװּפָא ףיוא קעװַא זיא סָאװ

 זיא ,ןבירטעגרעביא לסיבַא זיא סע ביוא ןוא ,ןעמ טלייצרעד דנַאל ןיא
 געט יירד זַא ןענמרתלא וצ טפַאשביל סדנַאל םעד ןופ ןמיס ַא רָאנ סע
 הסיפת ַא ןיא .הסיפת ַא ןיא ןײלַא ןירַא ןמרתלַא ךיז טצעז ךָאװ עדעי

 רוטה,, ענמולָאק עטעביז ןייז ןביירש ןופ געט יד ...סענמולָאק סקעז רעטניה

 ןטעטילַאוטקַא עלַא ןיא ךיז רע טפיטרַאפ גָאט ןטשרע ןיא .!'יעיבשה

 טריטקעיָארּפ גָאט ןטייווצ ןיא ,ןשינעעשעג סטלעוו רעד ןוא סדנַאל םעד ןופ

 טימ ןעמרָאפ יד ןָא רע טליפ גָאט ןטירד ןיא ,ןעמרָאפ יד וצ טיירג ,רע
 זיא גָאט ןטרעפ ןפיוא .גנוטכיד-טייצ רעלעוטקַא ןופ לַאטעמ ןטילגעצ םעד
 ,רעטכיד א ךרוד טקריװַאב טרעוו ןוא טנעייל דנַאל סָאד ןוא --- קיטיירפ
 ףיוא טנעלַאט ןשירעטכיד ןטנכייצעגסיוא ןייז ןופ טפלעה ַא טָאה סָאװ

= 

 ,דנַאלרעטָאפ ןופ ףמַאק ןיא טריזיליבָאמ קידנעטש
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 הריד עמארעג א ---גנוניווז ןייז ןיא ןענַאמרעטלַא טכוזאב לָאמא בָאה ךיא
 רימ טָאה ריט יד :ןגָאזסױא טשינ םענייק טלָאז ריא) ,7 ימע ןב ףיוא
 -- ןוא ,ביבא לת ןיא בוטש ַא ןיא טייקנטלעז ַא ,לדיימ-טסניד ַא טנפעעג

 ןיא חסונ רעד זיא סָאד ,ןמית ...ןופ םילוע עיינ יד ןופ יורפ ַא ךעלריטַאנ

 ,סָאװרַאפ טשינ סייוו ךיא (...לארשי ןיא גָאטוצטניה רעזייה עטנַאגעלע יד

 ןיא ןציז רימ .העש ייווצ יד טָא ןיא ןזועועג טוג ױזַא זיא רימ רָאנ

 -סטעברַא ןייז לָאמעלַא טשינ זיא סע רעבָא ,רעמיצ-קעטָאילביב סנַאמרעטלַא

 עפַאק ןיא גײצעגרעּפַאלק ןשירעביירש ןייז טימ רע טציז בורל .רעמיצ

 ,ךיירגיניק ןייז ,בגא ,זיא סָאד .טעברא ןוא ,הריד ןייז ןופ טירש ייווצ ,"ןקנק,

 ריִמ ןוא רימ ןציז טָא ןוא ."תיסכ, עפַאק ןיא טגיניק יקסנולש םהרבא

 טפַאשטנעקַאב רערעטנענ ןגעוו תומולח ןיא ןוא תונויער ןיא ןעמיווש ןוא ןדער
 ןשיווצ ,רעטכיד-שיערבעה ןוא רעטכיד-שידיי יד ןשיווצ טפַאשטבילַאב ןוא

 קירב ַא ןגעוו טדער ןַאמרעטלַא ,לארשי ןופ ןדיי יד ןוא עקירעמַא ןופ ןדיי יד

 קידעבעל יז לָאז גידנעטש סָאװ ,קירב ַא :עריא עיזיוו יד טלָאמ רע ןוא

 -- תורצוא ליפיזַא ָאד ךָאד ןענעז סע ,ריא ףיוא גנוגעװַאב ןופ ןעלּפַאצ
 ןגָארטרעבירַא ייז לָאז ןעמ זַא ,ןטרַאװ סָאװ --- טייז ןיימ ןופ וצ ןיוש ךיא ביג

 ףיוא קירב טייז רעד ןופ ןוא קירב טייז רעד ףיוא קירב טייז רענעי ןופ

 טימ ןַאמרעטלַא יורפ ענייש יד ןיירַא טמוק טָא ןוא ,..קירב טייז רענעי

 עסירטקַא עטמירַאב יד זיא סָאד זַא ,רָאװעג רעוו ךיא ןוא ייט לזעלג ַא
 זיא יז זַא ,רָאװעג ךיא רעוו דלַאב ןוא ,סוקרַאמ לחר רעטַאעט-יילהוא,, ןופ

 ןגנוי םעד ןופ טָאטש יד -- ףיוא ךימ ךיא ּפַאכ -- ענדָארג .ענדָארג ןופ

 בייל רעטסיימ-םרָאפ ןסיורג ןוא רעטכיד ןשיטנַאמָאר ,םענעברָאטשעג"גנוי
 לָאמנייק ,קיטכירפיוא-קידתומימת ןַאמרעטלַא טגָאז ,סודיינ בייל ...סודיינ
 ןלעװ רימ --- :ןירַא ךיא ףרַאװ זָאלטקַאט ןוא ,ןעמָאנ ַאזַא טרעהעג טשינ

 רעייא רעביא ןריפרעבירַא ךיוא עיזעָאּפ -סודיינ טימ גנודָאל ַא ןזומ ןיוש

 ןַא ךָאד זיא יז ,סוקרַאמ לחר טעב ךיא ןוא ...קירב רעשיטסַאטנַאפ
 ַא סיוא דלַאב טרימַאלקעד יז ןוא .סודיינ ןופ דיל ַא יז ןעק רשפא ,עסיוטקַא

 :רע טגָאז ,טקידנע יז זַא ,ןוא טפַאגרַאפ טציז ןַאמרעטלַא ןוא דיל-סודיינ
 ,טסווװעג טשינ רָאג בָאה ךיא ןוא --- ןייש עקַאט --

 ,ךסַא ךָאנ טרַאװ סע זַא ,ליפעג ןכעלקילג םעד טימ ךימ ןגעזעג ךיא
 ףיוא רעביירש עשיערבעה רַאפ יַאס ןוא עשידיי רַאפ יַאס טעברַא ךסַא
 זיא רימ ןיא ןוא ןענעקרעד'ךיז ןעמַאזנימעג ןופ דלעפ ןקידנעילב םעד
 ...לודג םויה דוע :ןופ ליפעג עקינוז סָאד
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 תרפא לארשי

 רעירפ טניז ,ןילָאװ ,הָארטסָא ןיא 1890 רָאי ןיא ןריובעג

 ,.לארשי תנידמ ןיא 1954 טניז ,עקירעמַא ןיא טנגוי

 טייקגנערטש רעטקערָאק ןופ ,רעטכיד ןוא רָאסעּפָארּפ ןופ זעטניס ַא

 ,םינּפ ןיא ןכירטש עשיטימעס ןוא עשיװַאלס ןופ ,טייקדלימ רעשיריל ןוא

 דָארּפ -- לָאמוצ טייקדמערפ לסיבַא ןוא טייקנזָאלעגוצ רעכעלרעדירב ןופ

 -- רעטנרעלעג ןוא רעטכיד רעשיערבעה ַא ,תרפא לארשי .רד רָאסעפ

 ַא רָאג ,טייהנגעלעג ַא טכַאמעג ךיז טָאה סע זַא ,טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא

 דלַאב ךימָאל ןוא ,ליטס ןטנכייצעגסיוא ןַא טימ רעביירש רעשידיי רעטוג

 תרפא לארשי ןעוו ,1946 רָאי ןיא טכַאמעג ךיז טָאה טייהנגעלעג יד : ןגָאז

 גארטפיוא ןיא ,ןירעגניז רעד ,רעווייש ַאמע ןוא ןקיווייל .ה טימ ןעמַאזוצ טָאה

 דנַאלשטיײד ןיא ןרעגַאל-םיטילּפ יד טכוזַאב ,סערגנָאק-טלעװ ןשידיי ןופ

 "דיי עזָאלמיײה,, ךוב סָאד ןבירשעגפיוא ןוא

 ךיז רימ ןבָאה ,1950 רָאי ןיא ,לארשי תנידמ ןיא ןייז ןטשרע ןיימ ייב

 רימ .ָארויב"טסירוט ַא ןיא ,ךיא ןוא תרפא לארשי ,טנגעגַאב קילעפוצ

 ,קרָאי וינ ןיא ,לאערטנָאמ ןיא טנגעגַאב לָאמ עכעלטע רעירפ ןיוש ךיז ןבָאה

 .ןטרַאװ סיּפע ףיוא עדייב טפרַאדעג ,טייצ ךסַא טַאהעג רימ ןבָאה ָאד רעבָא

 -רעסיוא ןוא עכעלרעניא יד טימ ןעמונעגכרוד ףיט ןעוועג עדייב ןענעז רימ

 ןעמונעגכרוד ףיט טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא דנַאל ןופ ןטייקנייש עכעל

 סָאד ןסָאלשעגנייא טלַאה סָאװ ,ןרַאפעג ערעסיוא יד ןופ גניר םעד טימ

 ...טימעג שידיי ַא רַאפ טלעװ רעד ןופ רעדנעל יד ןופ דנַאל עקיזָאד

 ַא ןופ רעמיצ-טרַאװ ןיא ןזעוועג ךָאד זיא סע -- ןגיוא ערעזדנוא רַאפ

 טנַאװ רעד ףיױא רעביא-ןגעקטנַא טקנוּפ ןעגנָאהעג זיא --- סיפָא"ןטסירוט

 טנכייצעג ָאד ךיז טָאה ךעלטייד ןוא ,לארשי תנידמ ןופ עּפַאמ עקיזיר ַא

 זַא ןוא -- :ןריטידעמ ןעמונעג טָאה תרפא ןוא .םילשורי עטלייטעצ סָאד

 רעד ןופ רעקלעפ יד רַאפ לשמ ַא ןוא סנ ַא סיּפע רָאג סָאד זיא ,ליוװ ןעמ

 יד טָאה רע ןוא ....רעדנעל ייווצ ןשיווצ טלייטעג הריבה ריע ןייא -- טלעוו

 ַא ןיא ןעגניר ייווצ יו ןעמונעגפיונוצ טנעה עדייב ןופ רעגניפלטימ ייווצ

 ןייז ןיוש ךָאד זומ ָאד .ָאטשינ געווסיוא ןייק ןיוש ךָאד זיא ָאד ...טייק

 | ...םילשורי עקַאט ךָאד זיא סע ןוא --- םולש

 -רַאפ ייז בָאה ךיא ןוא ןצרַאה ןיימ ןיא ןירַא ףיט ןענעז רעטרעוו יד

 ןזעועג ךיא ןיב טשַארעביא יװ ןוא .גנואעז עשירעטכיד ַא יו טקנעדעג

 רעמ טשינ ייז רע טָאה -- טנָאמרעד ןתרפא ייז בָאה ךיא זַא ,ןרָאי ךָאנ

 ךיא בָאה טנורג-רעטניה ןיא רעטרעװ יד טָא טימ ןוא -- -- .טקנעדעג
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 יד יו עליטש -- סעתרפא ןופ טייקנייש יד טליפעג רעפיט ךָאנ לָאמעלַא

 ,םילשורי ןגעוו רעדיל --- יז יו עשירעדליב ןוא הנבל

 רימ ןבָאה רָאי ןייא ןיא זַא -- לומ ןיימ --- טלָאװעג ױזַא טָאה לזמ

 ערעזדנוא רַאפ -- דנָאפ דעמַאל יאול ןופ -- סעימערּפ ןעמוקַאב עדייב
 ןופ ךליהּפָא ַא סיּפע ןזעוועג זיא סע ןוא .1954 רָאי ןופ רעכיב-רעדיל

 ייוצ יװ רעדנעל ייווצ וצ ןעמַאזצ ןדנובעג ,טָאטש רעד ןופ דליב םענעי

 -ןיסעיל ןיא טָאה קעטָאילביב:ץרּפ רעביבא לת יד ןעוו ,ןעגניר ענעדנובראפ

 טימ תוכייש ןיא טנוװָא ןקידתופתוש ַא ןדייב זדנוא רַאפ טנדרָאעגניײא זיוה

 תרפא לארשי רבח ןוא רעטכיד םעד ןופ טייקלדייא עצנַאג יד .עימערּפ רעד

 ,טנװֶא םענעי ףיא עדער רעליטש ןייז ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא

 עצנַאג יד ןסעזעג ןיב ךיא .תווינע רעכעלריטַאנ ןוא עדריוו-טסבלעז טימ לופ

 ייוצ ךָאנ טלשו רעד ףיוא ןענַאהרַאפ ןעד ןענעז :טכַארטעג ןוא טייצ
 זיא ?רערעדנַא רעד ענייא ןגָאז וצ ליפוזַא ךיז ןבָאה סָאוװ ,ןרוטַארעטיל

 ןדער סָאװרַאפ זיא :רעקיטכיר רעדָא ?קינייוו יױזַא ךיז ייז ןגָאז סָאװרַאפ

 ?קינייו יױזַא ןוא ןטלעז ױזַא ךיז וצ ייז

 -עדיא ןַא ןוא עדנָאלב ַא ןוא עקנַאלש ַא ,עקירעמַא ןיא ענעריובעג ַא

 ןופ גנורעגַאלַאב רעד ןופ םישדח יד טכַאמעגכרוד טָאה יז -- עשיטסילַא

 יורפ זיא --- 1948 רָאי ןיא טָאטש רעד ןופ גנוטשרָאדסיױוא יד ןוא םילשורי
 יד זַא ,טקעפרעפ ױזַא זיא החּפשמ רעד ןיא עינָאמרַאה יד ןוא ,תרפא

 -רעד ,רעדניק ענעריובעג רענַאקירעמַא יד ךיוא זַא ,טלוב זיא ץנעדנעט

 ןצנעװקעסנָאק עוויטַאמיטלוא ןעיצ ןלָאז ,סעיציזָאּפ ףיוא ןוא ןיוש ענעסקַאװ

 ןופ טסנרע ןַא ּפָא טלגיּפש סָאד ךיוא .,דנַאל ןטלַארוא ןיא ןעמוק ןוא

 ןילַא סע ןעקנירט ןוא רעסַאװ:לַאװק ןקידערּפ

 רעקידנעיױב ךיז רעד ןופ ןַאקעד רעד תרפא לארשי זיא 1954 טניז

 ףיוא ןענעז םינינב עשירָאזיװָארּפ יד .ביבא לת םורד ןיא טעטיזרעווינוא

 ,ופי-טלַא ןופ ייעיניל-למיה,, יד ןעמ טעז טרָאד ןופ ןוא לגרעב םעניילק ַא
 יד יװ רענעלק לָאמ טנזיױט רשפא ןוא טלַא ױזַא לָאמ קיצנאווצ זיא סָאװ

 ןעמַאזוצ רימ ןבָאה לָאמנייא ןוא ...קרָאי-וינ ןופ "!ןיַאל-יַאקס,, עטמירַאב

 .טרעדנואווַאב סע ןוא ופי-טלַא רעביא טעשזדנָאלבעג --- ךיא ןוא תרפא --

 ףיוא ערדעטַאק-שידיי ַא חוכמ ןַאקעד םעד טגערפעג טלָאמעד ךיא בָאה

 -- טייצ רעד טימ ץלַא :טסנרע טרעפטנעעג טָאה רע ןוא טעטיזרעווינוא ןייז

 .ןעיוב ןעמ ןעק טרָאװ סעתרפא ףיוא ןוא
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 יקסוטרַא רכששי

 רכששי ןופ םינָאדועסּפ .עשראוו ןיא 1903 רָאי ןיא ןריובעג

 ..1950 רָאי םעד טניז לארשי-ץרא ןיא .םיובנעכייא

 ןעמָאנ םעד טימ עשרַאװ ןיא גנוטייצ עכעלגעט עשידנוב יד רעדייא

 ןיא ײטרַאּפ יד טָאה ,עניישרעד וצ ןביוהעגנָא טָאה !!גנוטייצ-סקלָאפ,

 -סנבעל. ןעמָאנ םעד טימ גנוטייצ-גָאט ַא ןבעגעגסױרַא גנַאל-ןרָאי עשרַאװ
 ױזַא ךיז ןרָאי ןופ ףיולרַאפ ןיא טָאה ייןגָארפ-סנבעל , ןעמָאנ רעד .!!ןגַארפ

 יד יװ םעד ךָאנ ןרָאי ןליפַא זַא ,''דנוב, ףירגַאב םעד טימ טרירגעטניא

 ןעמ טָאה --- 'גנוטייצ-סקלָאּפ,, ןסייהעג ןיוש טָאה ײטרַאּפ רעד ןופ גנוטייצ

 ןעמָאנ ןקידרעירפ ריא טימ ןפורעג יז
 עכלעזַא ןייגכרוד טעװ טלעװ יד זַא ,טכירעג ךיז טלָאװ רעוװ ןוא

 -סנבעל,, יד זַא ,סעלַאטרָאמ-ָאטלַאס עכלעזַא ןבעל עשידיי סָאד ןוא ,םילוגליג

 רעדָא ,לארשי ץרא ןייק טפירש-טַאנָאמ סלַא ןרעוו לגלוגמ לָאמַא ןלעוו "!ןגָארפ

 רענעטלַאהעגסױא רעד ןיא ןסייהעג טָאה דנַאל סָאד יװ ,?עניטסעלַאּפ,
 עטסנרע ןַא זיא סע ןוא .ןעשעג זיא ױזַא רעבָא .עיגָאלָאנימרעט רעשידנוב

 רַאפ טפירש -שדוח עשיטסילַאיצָאס :לּפעקרעטנוא םעד טימ טפירשטייצ

 זיא ןגַארפ-סנבעל יד ןיא זַא ,ךיז טכַאד ,רוטלוק ןוא טּפַאשטריװ ,קיטילָאּפ

 עשידנוב ַא ןיא סָאד זַא ,טנַאמרעד ןזעװעג טשינ לטיט-בוס ןיא ךיוא

 ןענעז טנייה .םימעט-סטייקרעכיז עשיטילָאּפ בילוצ --- טלָאמעד .,גנוטייצ

 ָאטשינ זיא ''םינלזג עשידיי, ןשיווצ שטָאכ .תוביס ןענַאהרַאפ אמתסמ ךיוא

 .ןבָאה וצ ארומ סָאװ
 רכששי זיא ביבא לת ...ןיא "ןגַארפ-סנבעל ,, יד ןופ רָאטקַאדער רעד

 טרידנעטערּפ רע יו ױזַא ןוא -- רעײטרַאּפ רעשיּפיט ַא זיא רע .יקסוטרַא
 -ילּפמָאק ַא יו ןעמענפיוא טעטיּפע םעד רע טעװ ,ףיורעד טַארוקַא עקַאט

 ,יקסוטרַא ךיוא זיא -- עּפָארײא חרזמ ןופ ןשטנעמ עגנוי ךסַא יוז .טנעמ

 עכעלטע ןעגנַאגעגכרוד ,םיובנעכייא ןעמָאנ ןתמא םעד טימ טסייה סָאװ

 ,ןעגנוגייצרעביא עקיטציא ענייז וצ ןעגנַאגרעד זיא רע זיב סעזָאפרָאמַאטעמ
 | .םעד ןיא זייב ןייק ןוא

 ןסָאלשטנַא ןוא טסעפ ַא טימ ןוא רעטיובעג-טסעפ ַא ןוא רעכיוהלטימ ַא
 קידוװעמעש לסיבַא ןבעל ןכעלגעטיגָאט ןיא ױזַא אקווד רע זיא -- םינּפ

 רשוי ףיוא רדהמ קרַאטש זיא ןוא ץרא ךרד ןשירבח טימ לופ ןוא ליטש ןוא

 ,ןביוהעגפיוא לסיבַא לָאמעלַא זיא ענייז עמיטש יד שטָאכ .ורבחל םדא ןיב

 קרַאטש ךָאד רע טדער ,טייהניוװעג ןופ ,ןובירט ַא ןופ עמיטש יד יוװ

 ,םינּפ לא םינּפ ןטלַאהעגנייא
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 םוקילבוּפ טעזרעד ןוא יילטערב,, םייב רָאנ רע טייטש רעמָאט -- רעבָא
 ןָאמרעד ַא ךיז ןביג .עװַאטקָא רעטסכעה רעד ףיוא דלַאב זיא --- ךיז רַאפ
 "טלעוו ייווצ יד ןשיוצ ךעלטעטש ןוא טעטש עשיליוּפ יד ןיא ןעגניטימ יד

 דוי לש וצוק ַא רעביא שממ טולב זיב ןגָאלש ךיז טגעלפ ןעמ ווו ,תומחלמ

 זחישמ יצ ןזעוועג קיגנעהּפָא טלָאװ םעד ןופ יוװ שטָאכ --- עיצולָאזער ַא ןיא

 בָאה לָאמניא ...םורַא רָאי טרעדנוה ןיא טשרע רעדָא ,ןיוש ןעמוק לָאז

 לַאז ןיא עימעדַאקַא יַאמ רעטשרע ןַא ףיוא ןדער ןיקסוטרַא טרעהעג ךיא
 ןופ (לארשי תנידמ ןיא עכלעזַא ךסַא ןענַאהרַאפ) למיה ןעיירפ ןרעטנוא

 ,25 ןוסנרהא בוחר ףיוא ,ביבא לת ןיא קעטָאילביב-יקסרוק-ץנַארפ רעד

 ,טנעמעלע ןייז ןיא טליפרעד ךיז טָאה רע ...ןוכיתה םי ןופ גערב םייב
 ,עריא 200 טימ יו רעמ טשינ טרָאפ רעבָא ,לופ סעגערב יד רעביא לָאז רעד

 ןופ שינעכעדעג רעד ןוא טנעמיטנעס ןבלעז םעד טימ עלַא ,ןרעה עלַא ןוא

 ןיא ןעיַאמ עטשרע עשידנוב עשיגַארט-קיטולב וליפַא לָאמַא ,עטמירַאב יד
 טגניז סע יו ,ףױרַא ןוטעג גנורּפש ַא דלַאב טָאה עמיטש סיקסוטרַא ןוא ,ןליױּפ

 יד תודע רעה זדנוא טעװ דרע ןוא למיה,, -- 'העובש,, רעד ןיא ךיז

 ןעיורפ ײלרעלַא ךיוא ָאד ןבָאה ןרעטש יד ץוח רעבָא ..."ןרעטש עקיטכיל

 עשינכש יד ןופ ןענָאקלַאב ענעפָא יד ףיוא טּפַאכעגסױרַא ךיז רעדניק ןוא

 ,סעקנמית -- -- ?ךיוה ױזַא ָאד ןעמ טדער סָאװ :טפַאגעג ןוא םורַא רעזייה

 .ןענַאטשרַאפ טשינ טרָאװ ןייק ייז ןבָאה -- סערבַאס םתס ןוא ,רענַאקָארַאמ

 רעד ןוא ...טפַאגעג ןוא טױלּפ ןפיוא טעּפַארדעגפױרַא ךיז ןבָאה רעדניק

 טימ לופ ןוא טפַאגרַאפ ןזעועג ךיוא זיא עירָאטידױא רעד ןיא םלוע
 זיא רע זַא -- -- .רענדער רעשיגָאל ןוא רעטוג ַא זיא יקסוטרַא .טנעמיטנעס

 -- "רעבָא; ןַא טימ טרילוטַארג םיא ךיא בָאה ענובירט רעד ןופ ּפָארַא
 -- ךיוה ױזַא טדערעג עקַאט ךיא בָאה -- ?ךךיוה ױזַא סָאװרַאפ רעבָא
 ...טליפעג טשינרָאג סע בָאה ךיא

 עריא סָאװ ,דנַאל ןופ קיטילָאּפ רעד ןיא טריטנעירָא טנכייצעגסיוא
 ַא ןופ ןדייועגניא יד יו טריצילּפמָאק ןענעז ךעלעפיירש ןוא ךעלעדער

 רעטנכייצעגסיוא ןַא ךיוא ,טסילַאנרושז סלַא ,יקסוטרַא זיא ,רעטעמָאנָארכ

 רעמ .טלעטשעגנייא קיטייזנייא וצ לסיבַא לָאמעלַא שטָאכ --- ריבסמ לעב

 ןגעוו ןדער וצ םיא טימ טריסערעטניא ךימ סע טָאה זיא סע ןעמעוו טימ יו
 ןזעװעג בורל ןענעז ןעגנוגָאזסיוארָאפ ענייז ,דנַאל ןופ קיטילָאּפ רעד

 . ..קלָאפ-טלפוו ןשידיי ןופ ןסקָאדַארַאּפ .עקיטכיר
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 אכירא ףסוי

 רעתמא ,1906 רָאי ןיא ,ןילָאװ ,קסוועילָא ןיא ןריובעג

 לָאמיײװצ ,לארשי ץרא ןיא 1925 טניז ,ןיגלָאד : ןעמָאנ

 .עקירעמַא ןיא רָאי עכעלטע וצ

 ףיױא טיורב יו רוטַארעטיל ַא ןיא ןענעז סָאװ ,רעביירש ןענַאהרַאפ

 ַא רעבָא ,טשינ שיט ןייק שיט רעטיירגעג ַא זיא ייז ןָא ,שיט ןטיירגעג ַא
 ןוא ,טשינ טכער םוש ןייק בָאה ךיא שטָאכ ןוא .ָאטשינ זיא ייז רַאפ טלוק

 ןגעוו ןקורדנייא עקיפיואנביוא וליפַא ,ןגָאװצסױרַא טפַאשטנעק גונעג טשינ

 ךיא גַאװ ,רוטַארעטיל-תירבע רענרעדָאמ רעד ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,םעד
 רעלעיצעּפס ןייק זיא אכירא ףסוי רַאפ זַא ,הרעשה ַא ןגָאװצסױרַא ךָאד

 ,ָאטשינ רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןיא טלוק

 עקילעפוצ .ןצרַאה םוצ רעייז זיא ןוא ןזעוװעג רע זיא רימ רעבָא

 טנעײילעג ךיא בָאה ןעגנולייצרעד ס'אכירא דָארג .תוביס עלעודיווידניא

 לארשי תנידמ ןיא ןפָארטעג לָאמ עטשרע סָאד ךיז ןבָאה רימ זַא ןוא בורל

 סָאד זיא -- טנגעגַאב קידנפיולייברַאפ ןיוש רעירפ ךיוא ךיז טַאהעג --

 ָאד זיא רעביירש עשיערבעה יד ייב .ןעמוקעג ץונ וצ טוג ןענעק עקיזָאד

 טשינ ייז ןליוו ןוא טשינ ייז ןענעק רעביירש עשידיי יד זַא ,קורדנייא ןַא

 תירבע יד זַא ,גנוגייצרעביא ןַא ָאד זיא רעביירש עשידיי יד ייב ,ןענעק

 ?זיא תמא רעד ואו .ןענעק טשינ ןליו ןוא טשינ ייז ןענעק רעביירש

 ןוא קורדנייא ןַא ןבָאה עטשרע יד -- יװ יַאס .ןטימ ןיא ץעגרע אמתסמ
 אכירא זַא ,ונ :ןאכירא וצ קירוצ רעבָא ....גנוגייצרעביא ןַא --- עטייווצ יד

 סָאד טָאה ,ךעלסיב וצ םיא ןעק רעביירש רעשידיי ַא זַא ,טקרעמעג טָאה

 .טרעטנענרעד ןרעדנַא םוצ םענייא ןיוש
 -ליטש עכעלריטַאנ ַאזַא ,טײקנדײשַאב ענדָאמ ַאזַא ךיז ןיא טָאה אכירא

 ןייק טשינ -- ךעלרעסיוא ךיוא .ןשטנעמ וצ דלודעג עכעלריטַאנ ַאזַא ,טייק

 ןלעטשרַאפ וצ ןַאװַארַאּפ ַא טימ ןעגנַאגעגמורַא טלָאװ רע יוװ סיּפע ןוא רעכיוה

 ,טײקנדײשַאב בילוצ ,ןלעטשרַאפ וצ ךיז רָאנ -- ןטלַאהַאב וצ הלילח טשינ .ךיז

 רעביירש ןטמירַאב ַא רעייז רַאפ טלעטשעגרָאפ ,ןאכירא ,לָאמַא םיא בָאה ךיא

 טצַאשעג םיא ,טסווװעג ךסַא םענעי ןגעוו טָאה אכירא .עקירעמַא-שידיי ןופ
 טָאה ןײילַא רע ןוא .ןאכירא ןגעוו רענעי ױזַא טשינ רעבָא .טנעיילעג ןוא

 רערעדנַא ןַא ףיוא טריפעגרעבירַא סעומש םעד ןַאטנעמָאמ שיטקַאט ױזַא

 ...טגערעגנָא אקווד סע טָאה ןעקנַאדעג וצ שטָאכ .סעיצנעטערּפ ןָא ױזַא ,עמעט

 ןוא ףוג ,ןעגנולייצרעד עשיטסילַאער דילָאס -- ןעגנולייצרעד סאכירא
 גנולדנַאה עדעי זיא וצרעד ןוא ,טרעדלישעג דלעה ןדעי ןופ דילָאס המשנ



 65 ןָאקיסקעל ןיימ

 רעלַאנָאיצַאנילַאיצָאס ַא ןיא ןוא ,דליב-רוטַאנ ןטוג ַא ןיא טמערעגנייא ךָאנ

 ,דלודעג סיוא ךָאנ ןעגנולייצרעד עקיזָאד יד טנכייצ טנעלַאט ץוח .םער

 ,טבעוועגסיוא קידלודעג ױזַא ןוא טרינַאלּפ קידתוטשּפ ױזַא סיּפע ןענעז ייז
 ,עכעלרע סָאװ ,ןקָאז רָאּפ ַא יו ,ךעלרע ןוא וויטַאװרעסנָאק טנוזעג ױזַא

 יד ףיוא לירב ַא טימ ,טכַאנ רעפיט רעד ןיא זיב ןבָאה סעמַאמ עמערָא

 טלָאװ 'יולעפל םדא אצי, גנולייצרעד יד .טקירטשעג לּפמעל ַא ייב ןגיוא

 רעד רָאג רעביא ןעגנולייצרעד ןופ סעיגָאלָאטנַא עלַא ןיא ןעמונעגניירַא ךיא
 ,טייקסיורג רעליטש ריא ןיא םַאזיורג רעבָא ,גנולייצרעד עמַאזיורג ַא .טלעוו
 .הגרדמ רעטסכעה רעד ףיוא שיטקַאדיד

 ,טרינַאלּפ יקסרבט ןנחוי ןופ ,יתרחב רשא תא , עיגָאלאטנא רעד ןיא

 ןילַא טפרַאדעג לארשי ץרא ןופ רעלייצרעד רעקידעבעל רעדעי טָאה

 קילדנעצ ףניפ ַא .ןעזנייא םענעגייא ןייז טיול ךַאז עטסעב ןייז ןביילקסיוא

 גנולייצרעד ַא ןבעגעגניירַא טרָאד אכירא טָאה .טקילײטַאב ךיז ןבָאה עריא

 ןייז תמחמ ,רעביור עשיבַארַא הרבח ַא ןופ לוצינ טרעוו סָאװ ,ןדיי ַא ןגעוו

 רעד ,אפיטאל וצ ךעלנע זיא ,דליב ריא ךיז ייב טָאה רע סָאװ ,לרעטכעט

 טכַארטַאב יצ -- ןאכירא לָאמַא ךיא גערפ .רעביור-טּפיוה םעד ןופ רעטכָאט

 זיא ץנעדנעט ריא רָאנ ,ןיינ זַא ,רע טגָאז ?עטסעב ןייז יז השעמ יד רע
 סָאד סָאװ ,טייקכעלשטנעמ לסיבַא ןופ לַארטשטכיל ןטצעל םעד ןיא ןביולג

 יד רע טכַארטַאב רעבירעד ןוא .טלעװ יד ןעװעטַאר ףוס לכ ףוס טעװ

 ךירטשרעטקַארַאכ:טּפױה םעד ריא טָאה טָא .רעקיטכיוו רַאּפ גנולייצרעד
 .רעביירש ןוא שטנעמ -- אכירא ןצנַאג םעד ןופ

 שידיי ןטוג ןכעלריטַאנ ַא -- ךיז טײטשרַאפ -- טדער אכירא ףסוי
 זיא רע רעדייא .סנייז ןושל-עמַאמ סָאד ביל טייהרעליטש אמתסמ טָאה ןוא

 יד ןוא רעכעפ עכעלטע טַאהעג רע טָאה ,ךַאפ ןופ רעביירש ַא ןרָאװעג

 ,ןעגנולייצרעד עתמא ,עדילָאס קידהיחמ ענייז ןיא ןָא ךיז טעז ייז ןיא תואיקב
 ןיא שטָאכ ,םיא זיא רעכיז ןוא רעביירש-םירבח ביל טָאה רעביירש ַאזַא
 ,טײקמַאזטעברַא ןייז ןיא ,אכירא .רוטַארעטיל עשידיי יד טנעָאנ ,ּפיצנירּפ

 רימ לעטש ךיא ןוא -- סעיגָאלַאטנַא עכעלטע טלעטשעגפיונוצ ןיוש טָאה

 תירבע ןיא ןלעטשוצפיונוצ ןבעגעגרעביא םיא טלָאװ ןעמ ןעוו זַא ,רָאפ
 --- שידיי ןיא רוטַארעטיל רעד ןיא גנולייצרעד רעד ןופ עיגָאלָאטנַא ןַא
 ןייז ,טייקכעלרע ןייז ייב .קרעװ:טרַאדנַאטס שיסַאלק ַא ןרָאװעג סָאד טלָאװ

 ,תוניבמ ןשירַארעטיל ןוויטַאװרעסנָאק ,ןדילָאס ןייז ,טײקמַאזטעברַא
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 רתא םייהח

 ,עניַארקוא רעד ןיא לטעטש ַא ןיא 1902 רָאי ןיא ןריובעג
 ,1953 רָאי ןיא ןברָאטשעג ,לארשי-ץרא ןיא 1922 טניז

 -גדייל-דליו םעד ,רעלאמ םעד ,קינצוביק םעד -- ןרתא םייח ןגעוו
 עסיורג יד ןופ םענייא ןופ רָאטקעריד םעד ,רעלמַאז-טסנוק ןכעלטפַאש

 יא ןוא ןדיײשַאב יא זיא סָאװ ,שטנעמ םעד ,לארשי תנידמ ןיא סמואעזומ

 שינעגעגַאב ןיימ טיול ןלייצרעד ךיא לעװ --- טייקכעלנעזרעּפ עקידנרינימָאד ַא
 ,לארשי ןייק עזייר-ךוזַאב רעד ,רעטשרע רעד תעשב ,1950 רָאי ןיא םיא טימ
 ,דורח ןיע ןיא סע זיא ןזעוועג ןוא :ןזעוועג סע זיא ױזַא טָא ןוא

 ןיא טגיל רע --- דנַאל ןיא םיצוביק עסיורג יד ןופ רענייא זיא דורח ןיע
 עכעלטע ךָאנ ,1921 רָאי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא רע ,לאערזי קמע

 םימעט עשיטילָאּפ בילוצ רע זיא ץנעטסיזקע ןייז ןופ רָאי קיסיירד ןוא

 רעד זיא ץנַאג קיבײא ףיוא .'ב ןוא 'א דורח ןיע ןַא ןיא ןרָאװעג ןטלָאּפשעג

 גנַאזעג סָאד , קרעוװ-רעטסיימ-עזָארּפ ןשיריל סשַא םולש ןיא ןבילבעג ץוביק

 ירה יד .ףױרַא גרַאב טגיל סָאװ ,לטעטש ץנַאג ַא זיא ץוביק רעד .!!לָאט ןופ

 | .ןגעקטנַא םיא עובלג)
 םענייא טימ דורח ןיע ןייק הפיח ןופ ןרָאפעג ּפישזד ַא טימ ךיא ןיב

 ,רבח:-לוש ןוא ןַאמסדנַאל ןימ :ץוביק םעד ןופ םיבשות עטסטלע יד ןופ

 טָאה סָאװ ,לועבג טָאה רעטעּפש רָאי ייווצ .לועבג יבצ רינעשזניא רעד

 ַא ךעלקילגמוא ױזַא געוו ןבלעז ןפיוא ,'ילעבאג ,, ןסייהעג םייה רעד ןיא
 רַאפרעד ןיוש טָאה רע זַא ,ּפישזד ןבלעז םעד ןופ דָאר סָאד ןוטעג יירד

 ,ןבעל ןייז טימ טלָאצַאב ךיוא

 טלָאמעד רימ ןענעז ױזַא טָא ןוא -- רתא םייח וצ ָאד ןליצ רימ רעבָא

 : ןרָאפעג
 ןענעז רעטעּפש ,טכורפ-ּפיערג ןוא ןצנַארַאמ ןופ םיסדרּפ ךרוד טשרעוצ

 עטנקורטעגּפָא טַאלב ןגנַאל ןטצעל ןזיב ןיוש ןוא עלעג ךרוד ןרָאפעג רימ

 ןרעייש ענרעכעלב עקיזיר ייברַאפ רימ ןרָאפ רעטעּפש ,רעדלעפ-עזורוקוק
 סע .סרעמַאה עסיורג ןופ ןצעז ערעווש סָאד ךיז טגָארטרעד סע עכלעוו ןופ

 -ךָאק טריצודָארּפ ןוא ,ץוביק םוצ טגנַאלַאב סָאוװ ,קירבַאפ-לַאטעמ ַא זיא

 ,טסימ-וק ןופ חיר רעשימייה רעד םורַא זדנוא טמענ רעטעּפש .,ןעלסעק

 רעטעּפש .יק-ךלימ ןופ ןלַאטש עקיזיר ןעייר ייווצ ןשיווצ ייברַאפ ןרָאפ רימ
 -רעיוז ַא ךיז טגָארט סע עכלעוו ןופ רעכעל-דרע עסיורג ןשיווצ רימ ןרָאפ

 לַאפּפָא ןוא יורטש ,ייה ײלרעלַא ןופ טריוװרעזערּפ טרעוו ָאד .חיר רעכעל

 ןרָאפ רעטעּפש .טייצ-רעטניוו ןיא יק יד רַאפ סַארפעג סָאד --- רעמוז ןופ
 ודנוא טמענ סָאװ ,ייה ןוא יורטש ןופ סעגיוטס עקיזיר ייברַאפ ךָאנ רימ
 ,סעקנָאל עטנקורטרַאפ ןופ חיר ,ןקידנצייר זָאנ יד ,ןקיביױטש ַא טימ םורַא
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 סָאװ ,ןגיטש-רעניה ,םילול עסיורג עכעלטע ייברַאפ רימ ןרָאפ רעטייוז

 זָאנ רעשיטָאטש רעלעדייא ןַא ףיוא לגענ טימ יװ ךיז טפרַאו חיר רעייז

 ,סעּפָאש עסיורג סיּפע ןענעז טָא ןוא .ןרערט וצ ןָא ןביוה ןגיוא יד ןוא

 ,ךעלסעג רָאּפ ַא ןיא ןיוש רימ ןענעז טָא ןוא ,ןלַאטש טשינ -- ןלַאטש ָאי

 רָאנ -- ןינב ַא סיּפע ךָאנ זיא טָא ןוא ,ךעלסעג-ץוביק עשיטסירעטקַארַאכ
 ַאזַא רעדָא ,קירבַאפ ַא רַאפ סָאװ ,טניירפ ןיימ ייב ךיא גערפ .רענדָאמ ַא רעייז

 לַאטש ַא זיא סָאד זַא ,טניירפ ןיימ רימ טרעפטנע ? סָאד זיא לַאטש ערעביוז
 ןוא רעדליב ןעניוו ָאד ."תונמאל ןכשמ,, רעד ,רעדליבטסנוק ...רַאפ

 ...ןרוטּפלוקס
 ןיוש זיא ,ןגערפוצרעדנַאנופ קיטכיר ךיז ןזיוװַאב בָאה ךיא רעדייא ןוא

 ןופ רעטסכעלרעדנווו רעקיזָאד רעד ןופ ךוטסַאּפ רעד זדנוא וצ ןעמוקעגוצ

 ץנַאג ַא ןוא םינּפ סיורג ַא טימ ,דיי רעקיזיר ַא ...ץוביק ןופ ןלַאטש עלַא

 עטיירב ,עיולב ןיא ןועוועג רע זיא ןוטעגנָא .ענירּפושט רעצרַאװש רעסיורג

 -- לַאטש רערעדנַא ןַא ןופ סָאװ רָאנ רע טמוק ןעמוק .רעדיילק-סטעברַא
 ,"תונמאל ןכשמ ,, םעד טימ ןבעגּפָא ךיז רע געמ געט עבלַאה רָאנ תמחמ

 ןיא ןירַא טציא עקַאט סָאד טייג רע יו ױזַא ןוא .ןבעל ןייז ןופ םולח םעד
 ןופ טפלעה עטייווצ יד ,ןכשמ םעד טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ ףיוא םואעזומ

 סע זיא רע .ןכשמ םעד ןיא ןיירַא עלַאט זדנוא רע טעב ,גָאט-סטעברַא ןייז

 ,רַאקעטּפַא םייח ןזעוועג רעירפ זיא ןעמָאנ ןייז .םואעזומ ןופ רָאטקעריד רעד

 ןוא ,טרָא טסייה רתא .רתא םייח ךיז רע טפור טנייה ןוא ,רקתּפא רעדָא
 יד ןזעועג עקַאט ןענעז סָאד ןוא ,דימו ףכית :ךֹרע ןַא טסייה רתא-לע

 כרוד ןוא טנעה ערעווש יד טימ דיי ןקיזָאד םעד ןופ ןכירטש-רעטקַארַאכ
 ןילַא זיא רתא םייח .עיגרענע רעכעלּפעשסיואמוא ןוא ,טימעג ןטקיטסיײיג

 ,םענרַאפ ןופ רעלאמ ַא ןזעוועג

 ,ןכשמ םעד ןופ ןטעניבַאק יד ןופ םענייא ןיא ןיוש רימ ןציז ָא טָא ןוא

 רעסיורג ַא סָאװ ,ןעגנולמַאז עקידנעניוטש יד טימ ןלָאז יד ןייגכרוד ךָאנ

 טלייצרעד רעטרעוװ עכעלטע ןיא ןוא .ייז טימ ןעמעש טשינ ךיז ףרַאד םואעזומ

 -- רתאירקתפא -- רע זיא טשרעוצ .ןכשמ ןופ עטכישעג יד רתא זדנוא
 ,עיידיא ןַא ןזעוועג זיא םואעזומ רעד ןוא ,םיצולח עלַא יװ ,ץולח ַא ןזעוועג

 ץלַא ךָאנ ץולח רעד זיא ןרָאי טימ רעטעּפש .תומולח עלַא יו ,םולח ַא

 ןוא םינּפ ןייז ןופ סייווש-טולב ןיא טעװערָאהעג טָאה סָאװ ,ץולח ַא ןזעוועג
 ,ךעלדליב רָאּפ ַא טימ עּפָאש עקידרעכעל ַא ןזעוועג ןיוש זיא ענייז עיידיא יד
 זיא טציא .ןעיירב וצ גנַאל ָאד זיא סָאװ ןוא ןרָאי ןעגנַאגעג ןענעז ױזַא ןוא
 זיא ןוא ןינב רעסיורג ץנַאג ַא ןיוש סָאד זיא טציא .זיא סע סָאװ ,סָאד סע
 זיא רע ןוא ןעיובוצ ןייא ןיא טלַאה ןעמ .ןרוטּפלוקס ןוא רעדליב טימ לופ
 ,ןיילק וצ ץלַא
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 רעדליב עטסעב יד ןופ לטעצ ַא קינייװנסיױא ןופ סיוא טנכער רתא םייח

 ץעגרע ןופ ןסירעגסױרַא ָאד דליב סעדעי .םואעזומ רעדורח ןיע םעד ןיא

 ןסירעגסיורא ןא קיטייצכיילג זיא ,זײרּפ ןקיליב א ראפ רעדָא ,הנתמ א יוװ ווו

 ,טלעַארזיא ףעזָאי ןופ רעדליב ָאד ןענעז ָאד .ןבעל ןגייא ןייז ןופ קיטש

 טעמכ .רעלַאמ עטסגניי יד זיב ןוא לַאגַאש קרַאמ זיב -- ןַאמרעביל סקַאמ

 רעטרעדנוהרָאי:בלַאה ייווצ עטצעל יד ןופ ןדיי רעלטסניק עקידנטיײדַאב עלַא

 ,ןטָארטרַאפ ָאד ןענעז
 ,ענעטָארטרַאפ םואעומ םעד ןיא ,רעלטסניק עלַא זַא ,קרעמַאב ךיא

 ןעמ סָאװ ,ךעלקילג זיא רתא .ןדיי ןופ ןלָאמעג רעדליב רעטיול ןענעז

 :ךיא גערפ .עיידיא ןייז ןופ ןיורק יד עקַאט זיא סָאד לייוו ,סע טקרעמַאב

 -- -- !טסנוק טימ םזיניווָאש רעשיסַאר ,םזיניווָאש ךיז טרָאּפ יו --

 ןבָאה טרָאפ רָאנ ! הנווכ ןייז זיא םזיניווָאש טשינ ; הלילח זַא ,רתא טרעפטנע

 ןופ ןעמַאטש סָאװ ,רעלטסניק ןופ רעדליב תוכייש ןכעלרעניא ןַא סעּפע

 -- טסנוק-יירעלָאמ יד לייו רַאפרעד אקוװד .ןדיי ןענעז רעדָא ,ןדיי

 גנירג ױזַא ,םרָאפ ריא ןופ ןזעוו ןיא זיא -- טסנוק-טרָאװ רעד וצ ךוּפיהל

 ,דרע רעד ןופ רעקלעפ טנזיוט עלַא ןופ שנ רב ןקיצנייא ןדעי רַאפ ךעלגנעגוצ

 רעטנזױט רעקילדנעצ טימ ןרעדנַא ןופ סנייא טמױצעגּפָא ןענעז סָאװ

 .י.רעטרעוו
 ןרתא םייח טרעפטנעעג טלָאמעד בָאה ךיא סָאװ ,טשינ קנעדעג ךיא

 -רעלטסניק ַא ,זיר ַא ,דיי ַא ןופ טלַאטשעג יד ןורכז ןיא זיא ןבילבעג
 "יה ַא טימ .ןרעייש ןוא סעּפָאש ןוא ןלַאטש רעטניה טָאה סָאװ ,קינצוביק

 ןעיוב וצ טמולחעגסיוא ,דרע-קמע רעקידרעּפכורפ ףיוא ,טנעה יד ןיא עלדיוו

 ןוא סעּפָאש ןוא ןלַאטש יד טָא ןשיווצ עקַאט ןוא םואעזומ-טסנוק ןסיורג ַא

 .טריפעגסיוא סנייז טָאה ןוא -- ןרעייש

 לארשי ץרא ןייק ןעמוקעג רעדיוװ םורַא רָאי עכעלטע ןיא ןיב ךיא זַא

 טָאה ןוא דרע רעד ףיוא טעברַא ןייז טקידנערַאפ טַאהעג רתא ןיוש טָאה

 .ןזעוועג זיא סָאד לייוו ,למיה ןפיוא תונמאל ןכשמ ַא טיובעג אמתסמ ןיוש

 .ןטלעו עדייב ףיוא ךָאד טבעל המשנ ַא ןוא --- המשנ ןייז ןופ תוחילש יד

 -סיוא תומ ירחא ןַא ןופ גנונעפע יד טניווועגייב ךיא בָאה הפיח ןיא

 רַאפ גנורעדנוװַאב יד ןוא גנונױטש יד ןוא רעדליב סרתא ןופ גנולעטש

 רעדליב ןזעוועג ןענעז סע תמחמ .ןסקַאװעג רעסערג ךָאנ זיא ןרתא םייח

 עצנַאג'ס רעדליב יד טָא טָאה רע ןוא .רעלטסניק ןטנכייצעגסיוא ןַא ןופ

 רעכיג סָאװ לָאז ענייז עיידיא יד ידכ --- ןטָאש ןיא ןטלַאהעג טעמכ ןבעל

 .לעוּפה לא חוכה ןמ סױרַא

1956 ,1 
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 יקסווָאקישזָאב היבוט

 ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי ,1914 רָאי ןיא שזדָאל ןיא ןריובעג

 "ראּפ רעטעּפש .,דנאטשרעדיוו ןיא ןוא עשראוויָאטעג ןיא

 ,לארשי תנידמ ןיא 1949 טניז .רענאזיט

 .ןברוח ןטירד םעד ךָאנ ןרָאי עטשרע יד ןיא דלַאב ןענישרעד .ךוב ַא
 רעטרעוו יד יצ טסייוו רעוו .''טנעוו עקידנלַאפ ןשיוצ,, ךיז טפור ךוב סָאד

 ןמיה:רענַאזיטרַאּפ ןופ רבחמ םעד ןופ טימעג ןיא ןעמוקעג רעירפ ןענעז
 ןופ טימעג ןיא ןרָאװעג ןריובעג רעירפ ייז ןענעז רעדָא -- קילג שרעה --

 ןיא רעפמעק ַא ןופ טכירַאב רעקיטנַאהטשרע ןַא זיא סע .רבחמ רעזדנוא
 טייקיאור רעשיָאטס טימ טשינ ריש טָאה סָאװ ,רענייא .ָאטעג רעוועשראוו
 ןופ רענייטש ןיא ןזדלַאה ןזיב ,דרע רעד רעביא ,ץלַא ,ץלַא טכַאמעגטימ

 ןקימיילש ,ןטכידעג ןיא זדלאה ןויב ,דרע רעד רעטנוא ,טנעו עקידנלאפ
 .רעווביולג סָאד .םערעװ ןוא סערושטש טימ ןעמַאזוצ ןלַאנַאק ןופ ץומש
 זַא ןלייצרעד וצ ליפיוזַא טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ןופ ךוב ַא .ךוב עטסקיד

 קלחטנעצ ַא רשפא רע טלָאװ ,טלייצרעד ןבעל ץנַאג ַא טלָאװ רע ןעוו וליפַא
 ךָאנ רע לָאז עשזָאװ וצ זיא ,טצונעגסיוא -- טסייו רע סָאװ ,םעד ןופ
 -שילױּפ ױזַא זיא ךוב םעד ןופ רבחמ םעד ןופ ןעמָאנ רעד ןוא ? ןטכַארטוצ
 ןקיזָאד םעד רַאפ טלָאװ ןעמענ רַאפ רעוא ןַא טימ רבחמ ןייק -- -- שידיי

 ןרעסעב ןייק ןטכַארטוצ טנעקעג טשינ -- "טנעוו עקידנלַאפ ןשיוצ,, ךוב

 דלעהטּפיוה םעד רַאפ ןעמָאנ ןרעסעב ןייק ןוא ,ןײלַא ךוב םעד רַאפ ןעמָאנ
 --- יקסװָאקישזַאב היבוט : יו ,רבחמ רעד עקַאט זיא סָאד סָאװ ,ךוב םעד ןופ

 עזַאב רעטרעימעג-טירקנָאק רעדילָאס ַא טימ טלעצעג ַא .טלעצעג ַא
 ענעטנעזערב יד רדסכ טלקָאש טניו רעד שטָאכ .תואטיג ימחול ץוביק ןיא

 ;גנַאל טשינ טשרע .טסעפ ךיז ייז ןטלַאה -- טלעצעג םעד ןופ ךעלטנעוו

 ַא ָאד ןיא ָאד .םילוגליג ...טנעװ עקידנעילפ :טציא .טנעו עקידנלַאפ

 רעד ןוא סענָאזַאװ ןיא ןעמולב ןוא ,ןלוטש רָאּפ ַא ןוא לשיט ַא ,לטעב-דלעפ

 טימ ךעלטערב ןוא ךעלטסעק ןופ סעקרעשזַאטע יײלרעלַא ךסַא רקיע
 קעטָאילביב עשּפיה ַא .לקעדנּפאּפ ןופ ךעלטנעוו ןוא לגיצ ןופ ךעלטנעוו

 טָא ןוא ,שילגנע ,שילױּפ ,שיערבעה ,שידיי ןיא -- דיי םענרעדָאמ ַא ןופ

 ןַאמ רעגנוי רעטנוזעג ַא :טלעצעג ןקיזָאד םעד ןיא טניוװ סָאװ ,רעד זיא
 רעבָא ,רעכעליירפ-טיישראפ א ןוא רע זיא רעדנָאלב א ,ןסקָאװעגלטימ

 ּפיט רעשיווַאלס ַא .ןגיוא עסייוו-יולב טָאה רע ןוא ענשטעטַאטס ןוא ליטש

 ,לארשי תנידמ ןיא רָאי עכעלטע ןיוש זיא רֶע .שימוצ ןשיטימעס לסיבַא טימ

 -- יקסוװָאקישזָאב היבוט :זיא ןעמָאנ ןייז .1950 זיא רָאי סָאד
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 ליפזַא :ןפרווװרָאפ רימ ךַאמ ךיא .ביבא לת .1955 זיא רָאי סָאד
 ןיא ָאד ןוא .טנגעגַאב ןיוש ןשטנעמ ליפיױזַא ,דנַאל ןיא ָאד ןיוש טייצ
 -רעּפ ןייז טימ ןוא קרעװ ןייז טימ טָאה סָאװ ,רענייא ָאד זיא דנַאל
 םיא בָאה ךיא ןוא םשור ןפיט ַאזַא ,ןקרַאטש ַאזַא טכַאמעג טייקכעלנעז
 ,תועמשמ ,רע ךיוא ןוא .יקסווָאקישזָאב היבוט : ןעזעגרעדיוו טשינ ץלַא ךָאנ
 דנַאל ןיא גנַאל ױזַא ןױש זיא .ר .מ דיי רעד :ןפרווורָאפ ךיז טכַאמ
 ןטימעגסיוא ךיז סיּפע ןוא טרידנַאּפסערָאק ליפזַא םיא טימ טָאה רע ןוא
 .ןענעגעגַאב ךיז זומ ןעמ ,ןכוזפיוא זומ ןעמ .ןייז טשינ ןעק סָאד .טציא זיב
 ףיוא טּפוטשעצ ןוא ןענופעגסיוא ןוא ףרַאד ןעמ ווו טרינָאפעלעט רע טָאה
 העש ַא רַאפ ץַאלּפ טכַאמעג ןוא ןהעש ענעמונרַאפ רָאּפ ַא סקניל ןוא סטכער
 ,ר .מ טימ טכַאנרַאפ ַא ןיא

 לסיבַא ןַאמ רעגנוי ַא ןוא ריט יד טנפע ןעמ ןוא טּפַאלק סע ןוא

 ףענעקרעד וצ עגר רעד ןיא טשינ ,לקנוט-בלַאה ןיא טייטש ,ךעלקיד

 ?ןעמָאנ רעייא ןסיוו ךיא ןעק --

 --- יקסוָאקישזַאב היבוט ---

 ןיא סעומש ַא דלַאב ןוא ןעזרעדיוו ןופ דיירפ ַא קעװַא זיא סע ןוא
 ,תואטיג ימחול ץוביק םעד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ םינינע יד ןופ ךות
 ןוא טכַא ןופ עיסרעו רעד ןופ רעטיהּפָא רעסיורג רעד ןייז ףרַאד סָאװ

 השע רשא תא רוכז,, םעד ןופ טייטש טלעוו יד טניז טרעדנוהרָאי ןטסקיצפופ
 רעקיטלָאמעד רעד ןופ טרעדנוהרָאי ןטסקיצנאווצ ןוא ןביז ןופ ייקלמע ךל
 עקידנלַאפ ןשיוװצ רעסַאװמיײילש ןיא ןוא זורג ןיא לָאמַא יו ןוא ..,טלעוו

 ןשינעעשעג עשירָאטסיה יד ןיא זדלַאה ןיא זיב היבוט טציא טייטש -- טנעוו

 ,רעטרעדנוה ,ןריּפַאּפ רעטנזיוט ,רעטנזיוט ףיוא ןבירשרַאפ ןרָאי ענעי ןופ
 ךיז ייז ןליפ טפַאשלעזעג ןכיילג סנייז ןיא ןוא ןייז ןיא .רעכיב רעטרעדנוה
 קיביײא ןלעװ ייז זַא ,טנעוו עקידנלַאפ ןשיווצ ןעגנובעלרעביא ענעי ,רעכיז

 ,ןרעוו טקנעדעג
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 קילַאיב ןמחנ םייח

 ײלרעלַא ןיא טניווװעג ,ןילָאװ ןיא 1872 רָאי ןיא ןריובעג

 ןיא .סעדָא ןיא רקיעב ,דנַאלסור ןקילָאמַא ןיא טעטש

 -- 1924 רָאי םעד טניז .ןילרעב ןייק ןעמוקעג 1

 ,עּפָארײא רעביא סעזיר .לארשי ץרא ןיא קידנעטש

 -- 1924 רָאי ןיא ןיוו ןיא ןברָאטשעג .,עקירעמַא ןופצ
 ,ביבא לת ןיא לארשי רבק וצ טכַארבעג

 עשרַאוו ןיא שינעגעגַאב

 ןיא טבילרַאפ סנייז ןבעל עצנַאג סָאד ןזעוועג זיא קילַאיב ןמחנ םייח

 שטָאכ --- םיא ייב עביל עשינָאטַאלּפ ןייק ןזעוועג טשינ זיא סָאד ןוא .ןושל

 רעד וצ עביל סקילַאיב .ךַאז עטקַארטסבַא ןַא ךות ןיא ךָאד זיא ךַארּפש

 גונעג זיא סע .עשיזיפ ַא שממ ןזעוועג זיא -- ןכַארּפש עלַא וצ --- ךַארּפש

 ,טדערעג טָאה רע רָאנ ןעוו ןוא --- ןדער ןרעה וצ לָאמנייא שטָאכ םיא ןזעוועג

 ןקילַאיב בָאה ךיא .ךַארּפש ןגעװ ןדער טזומעג לסיבַא שטָאכ רע טָאה

 --- 1913 רָאי ןיא ןיוו ןיא לָאמ עטשרע סָאד -- ןדער טרעהעג לָאמ עכעלטע

 ןוא .סערגנָאק ןשיטסינויצ -- ךיז טכַאד -- ןטפלע ןפיוא עדער-סולש יד

 --- לַאז רעד .,1921 זיא רָאי סָאד ,עשרַאװ ןיא לָאמַא ךָאנ םיא ךיא רעה טָא
 טסַאג רעד ןזעוװעג טלָאמעד זיא קילַאיב .עינָאמרַאהליּפ רעװעשרַאװ יד

 טיבעג ןפיוא --- ןריפסיוא יד ןוא ןליוּפ ןיא עלַארטנעצ-''תוברת,, רעד ןופ

 ליפוצ ןזעוועג ןענעז ןטַארעפער עקיטלָאמעד ענייז ןופ -- ךַארּפש ןופ
 ןיא ,טלָאמעד טָאה תורוש יד ןופ רעביירש רעד .טציּפשעגוצ שיטסיַארבעה
 ןרעטנוא לקיטרַא ןַא ?רעטעלב עשירַארעטיל , יד ןיא טקורדעג ,תוכייש םעד
 יד ןוא ."רעטכיר רעד -- רעטכיד רעד ןוא עטּפשמרַאפ ןצעביז יד,, ןעמָאנ
 סָאד עכלעוו טימ ,תונושל ןצעביז יד ןזעוועג ןענעז י!עטּפשמרַאפ ןצעביז,

 יד סָאװ ןוא עטכישעג ןייז ןופ ףיולרַאפ ןיא טצונַאב ךיז טָאה קלָאפ עשידיי

 ןקיביא םעד ץוח -- ןייגרעטנוא םוצ טּפשמרַאפ עלַא ייז טָאה עטכישעג
 סָאד .ך"נת ןופ ןושל סָאד --- ןייגרעטנוא טשינ לָאמנייק ןעק סָאװ ,ןושל

 טציא רעבָא .טַארעפער ןסיורג סקילַאיב ןופ ןזעט-טּפיױה יד ןזעוועג ןענעז
 ןגעו רקיע רעד ןוא ,טַארעפער םעד טָא ןופ םרָאפ רעד ןגעוו רימ ןדער
 ,ללכב ןושל ןינע ןגעוו ריפניירַא ןייז

 ןיא וליפַא ןוא ליטש רעייז ןדער וצ ןבױהנָא לָאמעלַא טגעלפ קילַאיב

 ןוא תירבע ןיא ןביױהעגנָא טציא טָאה רע .ןרעטנָאלּפ לסיבַא בױהנָא

 -- ךעלטנפע ןדער םייב -- ןזועוועג זיא שידיי ןייז ןוא .שידיי ןיא רעבירַא
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 רעקיסַאלק יד ןופ חסונ רעד ןזעוװעג זיא יױװַא ,שירעמשטייד לסיבַא לָאמעלַא

 רָאּפ ַא ןפרַאװנײרַא ייז ןגעלפ ןביירש ןיא ךיוא ןוא ,ןדער וצ ערעזדנוא

 ,רעטרעוו עשטייד
 רע .רעפיט ןוא רעפיט ,רענײרַא ןוא ןײרַא ךיז רע טדער טָא ןוא

 רעגניפ יד טימ טּפַאט רע .ןרעטש םעד ךיז טבייר ןוא ןגיוא יד טכַאמרַאפ
 ,ףָאטש ַא ,רמוח ַא סיּפע ןופ טעטילַאװק יד טווירּפעג טלָאװ רע יו טפול יד

 ךַארּפש : ךיוה ץנַאג ןיוש רעבָא ,ןײלַא ךיז וצ יו טגָאז רע ןוא עירעטַאמ ַא
 ,טקַארטסבַא טשינ זיא ןושל ? ןושל זיא סָאװ --- ןושל -- ןושל --- ךַארּפש --
 ...טסייג רעטריזילַאירעטַאמ זיא ןושל -- טסייג זיולב טשינ זיא ןושל

 רמוח םעד רעגניפ יד טימ ךָאנ טבייר רע ןוא דניצַא ןגיוא יד טנפע רע ןוא
 רעביא טרזח רע ןוא טנעה ענייז ןיא תלוס ַא סיּפע יװ קנַאדעג ןייז ןופ

 ...טסייג רעטריזילַאירעטַאמ זיא ןושל : לָאמיײרד

 ָאעמָאר יו ,שיזיפ ןוא שינָאטַאלּפ ,ןושל טַאהעג ביל טָאה קילַאיב ,ָאי

 ,דלָאג סָאד "רעגרַאק,, רעד יוװ ןוא ןַאילוי טַאהעג ביל טָאה

 ןקיטעטשַאב וצ סָאד ידכ .שידיי טַאהעג ביל קרַאטש ךיוא טָאה קילַאיב
 -סױרַא יד וצ ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ווירב םעד ןענעייל רָאנ ריא טּפרַאד

 ױזַא ןזעוועג זיא סָאװ ,גרַאבנייטש רזעילא ןופ ''םילשמ,, יד ןופ רעבעג

 טָאה -- םכח דימלת רעסיורג רעד -- רע זַא ,קידנושל-שידיי סיואכרוד

 ןיא גיילסיוא ןשיטענָאפ םעד קידנצונַאב ,םילשמ ענייז ןבעגעגסױרַא שזַא

 רעד ףיוא ןקעטש םעד ןגיובעגרעביא .ענייז ןעמזיַארבעה עטפַאהנסַאמ יד

 ,19231 -- עשרַאװ ןייק קירוצ -- רעבָא ,טייז רערעדנַא

 רעד טָאה ,עשרַאװ ןיא ןטירטפיוא ךסַא טַאהעג טָאה קילַאיב יוו תויה
 דצמ םיא רַאפ עמַאנּפױא רעשירבח ַא ףיוא רָאנ ןזעוועג םיכסמ 'יתוברת.,

 טָאה סע תמחמ -- תועמשה ןיב ַא ןיא רָאנ ןוא ,בולק-.נ .ע .ּפ ןשידיי םעד

 רעד וצ ןענעז .טנװָא רעצנַאג ַא ףיורעד ןרעו ןבעגעגּפָא טנעקעג טשינ
 ,בולק-ןעּפ ןשידיי ןופ ןעגנוטלַאװרַאפ יד רָאנ ןרָאװעג ןטעברַאפ עמַאנפיוא

 ןופ םוידיזערּפ סָאד ךיוא ןוא ןיײרַאפ-ןטַארעטיל םענײמעגלַא ןופ ןוא

 .עשרַאװ ןיא בולק-ןעּפ ןשיערבעה

 ףיא --- ןיירַאפ ןיא לעטָאה ןופ טסַאג ןסיורג םעד ןעגנערב וצ

 ,ךיא ןוא לייז ןַאמטּפעה ףסוי ןרָאװעג טריגעלעד ןענעז -- 12 עיקצַאמָאלט
 ,ןעמָאנ ןיימ למרומ ַא ךיוא ביג ךיא ןוא טוג ךעלריטַאנ רע ןעק ןענַאמטפעה

 רע טשרע .ןענעק ןעמָאנ םעד טעװ רע זַא ,ןטנעצ ןיא ךיז קידנטכיר טשינ

 יד רָאג טנָאמרעד רע ןוא םורַא רָאג ךיז טּפַאכ רע ןוא רעביא טגערפ
 ךיוא יז טָאה ןתמא רעד ןיא סָאװ --- שיקרַאמ ץרּפ ָארּפ,, עניימ ערושָארב

 טלָאמעד ןיוש זיא רושָארב יד ..."ןילטייצ ללה ַארטנָאק,, ןסייה טנעקעג
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 טשינ ןוא ...טלַא רָאי טנזיוט ןיוש יז זיא טנייה -- ןזעוועג טלַא רָאי ןיינ

 ַא ןורכז ןטיול ריא ןופ טריטיצ רע רָאנ ,ערושָארב יד טוג רע טקנעדעג רָאנ

 עפרַאש יד ןופ יַאס ןוא רעדיל-שיקרַאמ עטריטיצ יד ןופ יאס ,ןלעטש רָאּפ

 ,ןקורדסיוא עשימעלָאּפ

 רעקיסַאלק יוז ןעמונַאב גנַאל ןרָאי ענעי ןיא ןיוש ךיז טָאה קילַאיב
 לופ ןועועג ךָאנ רע זיא טנעמַארעּפמעט ןיא רעבָא ,ןעמענַאב ךיז ןפרַאד
 ;הקולחמ עשירַארעטיל יד טַאהעג ביל טָאה רע ןוא טייקכעלטנגוי טימ

 םענעכעגעג ןיא ןענוגרַאפ טנעקעג ךיז טָאה ןײלַא רע זַא ,רקיע רעד ןוא

 ...ענערַא רעד וצ ןקוקוצ ךיז ןוא קנַאב רעקיטייז ַא ףיוא ןציז וצ לַאפ

 ןוא ןטרָאװ םירבח :ןייג ןיוש ףרַאד ןעמ ןוא טעּפש טרעוו סע רעבָא
 ודנוא טָאה ןעמ זַא ,טסווועג ךיא בָאה רקיע רעד ןוא ,טשינ טייטש טייצ יד

 עפַאש רעד וצ וצ קילַאיב טייג .טנוװָא ןצנַאג ַא ףיוא ןבעגעג טשינ ןקילַאיב
 .גניקָאמס ַא ןופ סעּפַאלק ענעדיײז-ץרַאװש יד ץילב ַא ןביג סע יוװ עז ךיא ןוא

 קילַאיב ךיז טמעשרַאפ .לעיציפָא ױזַא טשינ סע זיא זדנוא ייב זַא ,ךיא גָאז
 ןייגנייא לעװ ךיא ,סָאװ ריא טסייוו -- :טכַארט ַא ךיוה טיג רע ןוא לסיבַא
 דֹובְכ לסיבַא ,רענלָאק םעד ןטייברעביא זיולב לעוו ךיא ,הרשּפ ַא ףיוא

 עטשרע סָאד ייז טימ ךיז טעז ןעמ סָאװ ,םירבח ןזײװסױרַא ךָאד ןעמ זומ
 יז ןַא ,עמעװקַאב רעייז ןבָאה טװמעג רע טָאה סרענלָאק ןוא ...לָאמ
 ןַא ןָא לָאמעלַא רע טָאה טדערעג לייוו ,ןדער ןיא ןרעטש טשינ םיא ןלָאז
 ,םירבח ןופ הביסמ ַא ןיא סיירעביא

 זיא הביסמ יד זַא ,ןעזרעד ,ןיירַאפ ןיא קידנעמוקניירַא ,טָאה קילַאיב זַא
 ןעמעלַא טימ ךיז טסירג רע .ןזעועג היחמ רָאג ךיז רע טָאה עניילק ַא
 רע טיירפרעד קרַאטש רָאג .ןטרָאד ןופ םעד ןוא ָאד ןופ רע טקנעדעג םעד
 -םָארגָאּפ ערעטיב יד ןופ טוג םיא ןעק רע .ןיקסווָאנַאגַאק םירפא טימ ךיז
 טרעװ קילַאיב .ןילטייצ ןרהא זיא טָא ןוא .סעדָא ןופ ןרָאי-המחלמ ןוא
 ּפָאק ןפיוא רָאה עגנַאל ןָא ןוא דרָאב ַא ןָא ןילטייצ ַא --- :טשודיחרַאפ רָאג
 ןרהא ךעלריטַאנ ןעק רע ...ןלעטשרָאפ טשינ רָאג עיזַאטנַאפ ןייז ךיז ןעק
 ךעלנעזרעּפ רעבָא ,טוג רעייז ,ןילטייצ ללה ןופ ןוז ןוא רעטכיד םעד ,ןענילטייצ
 סָאװ ,קילַאיב ךיז טיירפ רקיע רעד ןוא .ןעזעג טשינ ךָאנ םיא רע טָאה
 ...ןרעה ןענעק טעװ רע ןוא סעדער ענייז ןופ ןעורּפָא ךיז רע טעװ ךעלדנע
 .ןרעה ...טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע ןוא

 יד וצ טרעהעגנייא ךיז טָאה ,ייט עלעפעל ַא ןוטעג ּפוז ַא טָאה קילַאיב
 ךיוא ךיז טָאה ןוא ,טלייצרעד סיּפע דָארג טָאה סָאװ ,רבח ַא ןופ דייר
 עלופ ןוא ...טרָאװ ַא טימ ,ןביולרעד םיא טעװ ןעמ ביוא ,טשימעגניירַא
 ...טקידנעעג טרָאװ ענייא עקיזָאד סָאד רע טָאה רעטעּפש העש ייווצ
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 םירפס ןָא טפרַאװ ןוא קעטָאילביב רעכייר ַא ןיא סיּפע טכוז רענייא יו

 ףיוא תוישעמ ןפרָאװעגנָא העש ייווצ יד ןיא רע טָאה ױזַא --- םירפס ףיוא

 ױו שממ ןסעזעג ןענעז רימ ןוא ןעקנַאדעג ףיוא ןעקנַאדעג ןוא תוישעמ

 ױו תחנ ַאזַא טעמכ ןזעוועג זיא ןדער ןקילַאיב ןרעה לייוו ,עטפושיכרַאפ

 .ריש ַא סנייז ,ייסע ןַא סנייז ןענעייל

 "סיוא 13 עיקצַאמָאלט ןופ רַאטערקעס סלַא רימ סע זיא לָאמ עכעלטע

 ןופ דילגטימ ַא ןזעוועג זיא רע .ןקילַאיב טימ ןרידנָאּפסערָאק וצ ןעמוקעג

 ,טשינ לָאמנייק רעמ --- םיא ןעז וצ ,ןיירַאפ

 .עילַארטסיױא ,ןרובלעמ ,6

 לארשי ץרא ןיא טירטסופ סקילַאיב ןיא

 ןֶָא טייהדניק רעירפ ןיימ ןופ שממ ,ביל ױזַא בָאה ךיא ךיוא סָאװרַאפ

 .טשינ ךיא סייוו --- קילַאיב ןמחנ םייח :רעטרעװ יירד יד ןופ גנַאלק םעד

 עמערַאװ יד ךיא ליפ ןָא טייהדניק רעירפ ןיימ טניז לייוו רַאפרעד רשפא

 טזייו .סױרַא רעטרעוו יירד יד ןופ טלַארטש סָאװ ,עביל עכעלמיטסקלָאפ

 ןוא טלקנוטרַאפ סַאה ןוא טלַארטש עביל זַא ,תמא עקַאט זיא סע זַא ,סיוא

 סע ןכלעװ טימ ,לארשי ןיא רעביירש רעשיערבעה רעטמירַאב ַא .טשעל

 טלייצרעד רימ טָאה ,העש רָאּפ ַא ןעגנערברַאפ וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא

 ,ךיז טכַאד רימ שטָאכ ןוא ...ןקילַאיב ןגעוו ןטָאדקענַא עשיטירק רָאּפ ַא

 ,טרעהעג ןיוש רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןטָאדקענַא עלַא בָאה ךיא זַא

 --  לארשי ןיא רָאנ ןוא .ץראה תרצות .ןזעוועג יינ ךיוא רימ רַאפ יז ןענעז

 טימ ןענעז ןטָאדקענַא יד רעבָא ...ןלייצרעד ייז ןעמ געמ --- סיוא טזייוו

 ךָאנ ייז ןופ זיא קילַאיב זַא ,ןרָאװעג טלייצרעד הבהא רעשיקילַאיב ַאזַא

 יד ףיױא טשינ ךימ טגערפ ןוא .ןגיוא עניימ ןיא ןסקַאוװעגסױא רעסערג

 -- ןרעה ייז טליװ ריא זַא .ןלייצרעד טשינ ךייא ייז לעװ ךיא ,תוישעמ

 ..ירתומ ייז ןענעז טרָאד .לארשי ןייק טרָאפ

 ןיא ,סַאג-קילַאיב ַא ָאד זיא לארשי ןיא טָאטש רעדעי ןיא טעמכ

 דסומ רעד ָאד ןיא םילשורי ןיא ןוא זױה-קילַאיב סָאד ָאד זיא ביבא לת

 טימ ןבױהעגנָא ,רעגריב-לארשי ןדעי ןופ ץרַאה ןדעי ןיא ןוא ,קילַאיב

 ַא ...עלעקניוװ-קילַאיב ַא ָאד זיא ,םינקז טימ טקידנעעג ןוא רעדניק

 סקילַאיב ןופ ןלַארטש יד ױזַא ןריטקעלפער סָאד .הבהא טימ לופ עלעקניוו

 .ןדיי עלַא וצ עביל

 ביבא לת ןטלַא ןופ ץרַאה ןיא ךיז טניפעג ביבא לת ןיא קילַאיב תיב

 טשינ סָאד .טַארטָאטש רעד זיא טרָאד ןופ טירש ַא .(טלַא רָאי קיצרעפ שזַא)
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 ןוא סעדנַארעװ עכעלטע טימ --- קיקָאטשיןבלַאהטירד -- זיוה עסיורג וצ

 ַאזַא ףיוא ןליפַא לָאּפוק ַא ןוא ךעלקינַאג עשימייה םתס ןוא ןענָאקלַאב

 ןטרָאס ײלרעלַא ןופ רעמייב ןופ טסענ ַא ןיא שממ טציז ,למערוט ןימ

 רע טָאה זה םעד ןיא .דיל סָאד ךָאד טנעק ריא -- ''ןטרָאג סקילַאיב,

 רַאפ ןפָא ןענַאטשעג טכַאנ-וצ-קיטיירפ ןדעי ןיא זיוה סָאד טָא ,טניווװעג
 טימ טריפַאטשעגסױא טשינ זה סָאד ןיא קינייועניא .ביבא לת ץנַאג

 םוטעמוא ןוא ןלוטש טימ ךעלשיט םורַא ןעייטש םוטעמוא .קַאמשעג ליפוצ

 -רַאפ ןענעז םוטעמוא ןוא ,סעומש ןעמיטניא ןַא ףיֹוא ןצעזוצ ךיז ןעמ ןעק
 םעד ץוח ,רעכיב טימ ןוא םירפס טימ ךעלעקפַאש ןוא סעפַאש ןענַאה
 ןיא רָאנ טצונעג טרעװ קעטָאילביב יד .רעמיצ-קעטָאילביב ןלעיצעּפס
 ןציז ןטנוא לַאזטּפױה ןיא סָאװ ,לסיבַא ךיז ןעמ טרעדנוװ .ןלַאפ ענעטלעז
 ַאזַא טימ ןביירש ןוא ןועל ןוא ,ןטנעדוטס רקיע רעד ,טייל עגנוי ליפיוזַא

 זיא סָאװ ,קעטָאילביב רעלעיצעפס רעד טימ ךיז ייז ןצונַאב טָאד ,הדמתה

 | ,םידימתמ ןופ דימתמ ןסיורג םעד דובכל ןרָאװעג טרילבַאטע ָאד

 ךיוא ךיז טָאה (ןטסישידיי יד ןופ קילַאיב רעד) ץרּפ יװ טקנופ
 -ַארגָאטָאפ וצ טַאהעג ביל רעייז (...ןטסיַארבעה יד ןופ ץרּפ רעד) קילַאיב
 רע זיא לָאמנייק זַא ,טכַאמעג קיצנוק ױזַא לָאמעלַא סע טָאה רע ןוא .ןריפ
 רערעטלע רעדָא ,רעגנוי רענעי רָאנ דימת ןוא ,דליב ןופ רעטנעצ רעד טשינ
 רעקילדנעצ ליפ יד ןשיוצ ,...ךיז טריפַארגָאטָאפ רע ןכלעוו טימ ,רעביירש
 רָאג ךיז טציז קילַאיב ןוא ,הפיסא רעסיורג ַא ןופ סנייא ָאד זיא רעדליב
 סקילַאיב ןזעוועג זיא סָאד טָא ...ןעמעלַא ןופ סנסיפוצ דרע רעד ףיוא טרָאד
 ןעמעלַא ןופ רעכעה הלעמו ומכשמ טיצ רעבלעז רעד ןיא ןייז וצ ץנוק
 ןעמעלַא טימ שירבח ןוא שימייה ױזַא ךיוא טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא
 עלַא ףיוא ןוא ךעלעקניוו עלַא ןיא ,טירט ןוא טירש ףיוא סע טליפ ריא
 ,אפוג זיוה-קילַאיב ןיא ךעלעּפערט

 סָאד ןוא ןזָאלעג סע טָאה קילַאיב יװ ןבילבעג ןייטש ָאד זיא ץלַא
 טשינ ליוו ןוא טשינ לעװ ךיא ןוא .קלָאפ ןופ םוטנגייא ןרָאװעג זיא זיוה
 סָאד זַא ןגָאז לעװ ךיא ןעוו ,טייקסיורג סקילַאיב ןופ ןעמענוצ טשינרָאג
 ןשידיי-שיסור ַא ןופ יקַאינבָאסָא, ענשטיּפיט ַא ,גנוניימ ןיימ טיול ,זיא זיוה
 יד ןיא סעדָא ןופ קעװַא ליימ ַא ץעגרע ,עדליג יװרעּפ רעד ןופ ץעיּפוק
 ןוא םירפס טימ סרעמלַא קיצעביז ןוא ןביז יד ץוח) .ןטייצ עשירַאצ
 .(ךעלריטַאנ -- רעכיב

 טשינ םעד ןופ ךעלקינַאג יד ןופ םענייא ףיוא ןעגנַאגעגסױרַא ןיב ךיא
 טשינ ָאד ןעמ ןעק טייוו וצ .םורַא ןוא םורַא ןוטעג קוק ַא ןוא זיוה ןכיוה וצ
 בָאה ןיילַא ךיז ןופ ןוא .טייוו ןסַאג ייווצ ַא ,רעזייה רָאּפ ַא ,ןפיוה רָאּפ ַא .ןעז
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 -- :לוק ַא ףיוא -- שיערבעה ףיוא אקווד ןוא -- ךיז וצ טדערעג ךיא

 .י.קלָאפ ןייז ןשיוװצ ןסעזעג רעטכיד ַא זיא ױזַא טָא

 זיא סָאד זַא ,טסליפ וד ןוא לטניוו ַא טעייוו סע --- טכַאנרַאפ זיא סע

 ןופ ,לארשי ץנַאג ןופ עביל ןופ סעילַאװכ ןענעז סָאד ,לטניוו ַא םתס טשינ

 .רעהַא ָאד ןעייוו סָאװ ,וליפַא לארשי תוצופת לכ

 קילַאיב לייט סיורג ַא .ןכַאז-ךות ןגעוו לסיבַא ןדער רימָאל טציא ןוא

 קורדסיא םוצ רקיעב טמוק בתכבש קילַאיב רעבָא ,הֹּפ לעב ןזעוועג זיא

 וצ ןעמענרעטנוא טשינ ָאד ךימ ליוו ךיא .קילַאיב דסומ ןיא םילשורי ןיא

 םענעטסָאמרַאפ שיטנַאגיג םעד ,קילַאיב דסומ םעד ןגעװ יונעג ןטכירַאב

 העש ייוװצ .ץנעגַא רעשידיי רעד ןופ ןטלַאהעגסױא טרעװ סָאװ ,גַאלרַאפ

 ןופ ןַאלּפ ןשיטעטַאּפ םעד טרעהעגסיוא העש ייווצ ןוא ןסעזעג ָאד ךיא ןיב

 ,רעטלַאװרַאפ ריא ןופ ליומ םעד ןופ עיצוטיטסניא רעד ןופ טייקיטעט רעד

 השמ .ךָאנ עשרַאװ ןופ טסילַאנרושז ןוא רעלעטשטפירש ןטנַאקַאב ןטלַא ןַא

 ךיז טָאה קילַאיב דסומ רעד טָא .ןוני טנייה ךיז טפור סָאװ ,ןַאמלעדניא

 רעד טימ ןכעלקריוורַאפ וצ יװ ,רעקיניײװ טשינ ןוא רעמ טשינ ,ןטסָאמרַאפ

 "עגנָא טָאה קילַאיב סָאװ ,סוניכ ןקיטסייג ןסיורג ןופ םַארגָארּפ םעד טייצ

 ץלַא ןענעכערסיוא .ןעייסע עלַאטנעמַאדנופ ענייז ןופ םענייא ןיא טנכייצ

 וצרעד .העיסנ ַא ןופ ווירב םעד טָא ןופ ךעלמער יד ןיא ןייז טשינ ןעק

 טריפעגסיוא ןייז טעװ ןַאלּפ רעד זַא .גנולדנַאהּפָא ןַא ןביירש ןעמ ףרַאד

 ןייז גַאלרַאפ םעד ןיא ָאד ןלעװ --- ןופרעד טייוו וצ טשינ זיא סע ןוא --

 .תיצמת רעשידיי רעצנַאג רעד .ןדיי ייב קרעוװו עשיסַאלק עלַא טלמַאזרַאפ

 טָא .טייקשידיי ןגעוו ץלַא ןסיוו ןסייה טעװ קרעװ עלַא יד ןרידוטשכרוד

 וצ לעלַארַאּפ ןקיטסייג ןייז ןיא טמולחעג טָאה קילַאיב סָאװ ,סָאד טקנוּפ

 ."טַאטשנדוי, ןשיײטילָאּפ סלצרעה

 קילַאיב דסומ ןופ קיטקַארּפ רעד ןופ טָאדקענַא ןשיטסירעטקַארַאכ ןייא

 טשינ -- ןטָאדקענַא יב רעגיטש רעד יװ ןוא .ןלייצרעד ָאד ךיא זומ

 טלעטשַאב טָאה טוטיטסניא רעד :טייקשיטנעטיוא ןייז רַאפ ןריטנַארַאג

 -- ןולי ךונח טציא -- דלעפנעטסיד ךונח קודקיד לעב ןלַאינעג םייב

 ןעלטניּפסיוא סָאד םילשורי ןופ (לייז רעבמיא בקעי לאומש ןופ רעגָאװש ַא)

 -טרַאדנַאטס  ַאזַא ןייז לָאמעלַא רַאפ לָאמ ןייא לָאז סע זַא ,תוינשמ ןופ

 ןענעז ןרָאי .טיבעג םעד ףיוא טרָאװ עטצעל סָאד ןייז לָאז סָאװ ,עכַאגסױא

 ירד ץוח ןרָאװעג קיטרַאפ זיא תוינשמ רעטלטניּפעג רעד ןוא קעװַא

 ןצנַאגניא טשינ זיא קודקיד לעב רעלַאינעג רעד עכלעוו ןגעוו ,רעטרעוו

 -- :קודקיד ןופ ןלזג םעד ,םיא ייב ךיז טעב ןעמ יװ ןרָאי ןיוש ןוא .רעכיז
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 ךעלעטניּפ ןָא ןבעג רעטרעוו יירד יד ןעמ טעוו .קרעװ סָאד ןבעגסױרַא זָאל
 ,ןצנעגרעד סע טייצ רעד טימ טעװ ןעמ רעדָא זַא ,גנוקרעמַאב ַא ןכַאמ ןוא
 ןבָאה ןדיי .ןיינ ןוא ןיינ .טשינ טייג סע ןוא ...וקית ןביילב טעוװ סע רעדָא
 ןכעלטרָאװטנַארַאפ טולָאסבַא ןַא ףיוא רָאי טנזיוטייוצ טעמכ טרַאװעג
 בָאה ךיא ...רָאי קיצנָאװצ ךָאנ ןטרַאװ ייז ןגעמ --- תוינשמ ןטלטניּפעג
 ןופ טסייג םעד ןרירטסוליא וצ םיא טימ ידכ טלייצרעד טָאדקענַא םעד
 טשרעה סע סָאװ ,טרָאװ ןטקורדעג ןרַאפ ץרא ךרד ןוא תוירחא ןטולָאסבַא
 ןעמָאנ סעמעוו ןיא ,םעד ןופ טסייג ןיא זיא סָאד ךיוא ןוא .קילַאיב דסומ ןיא
 ןוא ךעלהשמ יד רע טָאה רָאנ טשינ .טריפעג טרעװ עיצוטיטסניא יד
 יו ,ךיוא רע טָאה ױזַא טקנוּפ רָאנ ,שפנ תבהא טימ טַאהעג ביל ךעלהמלש

 (*.ךעלע'תיב ןוא ךעל'פלא טַאהעג ביל ,ןשינעפעשַאב עקידעבעל

 ךָאנ רָאלק ןיוש ןרעוו עביל-קילַאיב רעד טָא ןופ ןלַארטש יד ןיא ןוא
 יד ןיא טשינ ,טשינ ךיז טרעװ ןעמ סָאװרַאפ רָאלק טרעװו סע .ןכַאז ךסַא
 וצ גנַאװצ םעד ןגעק ,ןויטַארעּפָאָאק עסיורג יד ןיא טשינ ןוא םיצוביק
 :סע ןיא ױזַא ,ָאי .רָאי סעדעי ןטנופ לָאצ רעסיוועג ַא רַאפ רעכיב ןפיוק
 -רעכיב ןיא רצוא םעד רָאי סעדעי טרעסערגרַאפ ץוביק ןיא החּפשמ עדעי
 ַא ןופ החּפשמ רעדעי ןיא ךיוא ױזַא .ןסנייא עקיטכיוו רָאּפ ַא טימ רעמלַא
 ,ויטַארעּפָאָאק זיא טשינ ןכלעוו ַא ןופ דילגטימ

 טירטסופ יד ןיא קידנעייג ןוא ,עביל רעד טָא ןופ ןלַארטש יד ןיא ןוא

 טשינ רעכלעוו ןופ יצ ,ביבא לת ןופ ןסַאג יד ףיוא קילַאיב ןמחנ םייח ןופ
 ליפיזַא .ןעגנולדנַאהכוב רועיש ַא ןָא ןעמ טעז ,לארשי ןיא טָאטש זיא
  ןעזעג טשינ ןבעל ןיימ ןיא ץעגרע ןיא שוריפב ךיא בָאה ןעגנולדנַאהכוב
 דסומ יװ עקַאט ,ןגַאלרַאפ עכעלטפַאשנסיװ ,עסיורג יד ךיז ןטלַאה יאדווא
 טלַאה ןעגנולדנַאהכוב עניילק יד רעבָא ,ןילַא ךיז ןופ סיוא טשינ ,קילַאיב
 רַאבקנעד טשינ ביבא לת ןיא זיא סע יו טקנוּפ ןוא .קלָאפ סָאד סיוא ךָאד
 רעטצנעפיוש ַא רַאבקנעדמוא זיא ױזַא ,טפעשעגכוב ןייא שטָאכ ןָא סַאג ַא
 ,קילַאיב ןמחנ םייח ןופ ךוב ןייא שטָאכ ןָא םָארק-רעכיב ַאזַא ןיא

 .ןזעוועג חצנמ טָאה עביל ןייז

 .עדַאנַאק ,לאערטנָאמ5- ,1

 ""קילַאיב סרפ תקולח סקט,

 קנילדנעצ ןייא טשינ ןוא -- ןרָאי יד ןיא דיי ַא ןיוש ןיב ךיא שטָאכ

 ףיוא ןוא ,ןבירשעגפיוא ןיילַא ןעלקיטרַא טרעדנוה ןייא טשינ ןוא רעכיב

 רעד לייוורעד זיא --- 1957 ףוס -- טקורדעג ןרעוו רעטרעוו יד ןעוו )5

 ןענישרעד ןיוש תוינשמ רעטנָאמרעד ָאד



 ןָאקיסקעל ןיימ 78

 קנילדנעצ ַא ןיא ןעגנומענרעטנוא עשירַארעטיל ץוט-לָאמ-ץוט ןייא טשינ

 טייופעג ךימ ךיא בָאה ,ןטערטעגפיוא ןילַא טלעוו רעד רָאג רעביא רעדנעל

 םע"ז ןעזעג ביבא לת ןופ ןסַאג יד ףיוא גנולצולּפ בָאה ךיא זַא ,דניק ַא יו

 -- 1955 ילוי ןט-11 םעד -- ו"טשתה זומת א"יכ ,קיטנָאמ זַא ,טַאקַאלּפ

 עינָאמערעצ יד ןעמוקרָאפ סאג-קילאיב רעד ףיוא זיוה קילאיב םעד ןיא טעוו

 תקולח סקט -- ד"ישת רָאי םעד רַאפ ןזײרּפ-קילַאיב יד ןלייטרַאפ ןופ

 רֹעֹװ ןוא -- רוטַארעטיל וצ טמוק ןוא גנוטכיד וצ טמוק .קילַאיב סרּפ

 עדעדנַא ןיא ךיוא ןוא שיערבעה ,שידיי ןיא ,ןדיי ייב רוטַארעטיל וצ .טסעומש

 טימ ןוא קיגָאל טימ ןכַאז ןעז וצ ףיוא ךיא רעה -- (! ױזַא ,ָאי) ןכַארּפש

 ךיא רע .ץרַאה ןצנַאג ןטימ ,ץרַאה טימ ןוא ליפעג טימ רָאנ ןוא ,לכש ןליק

 -- ןבָאה רעדניק רָאנ סָאװ ,טייקיביולג רעצנַאג רעד טימ --- דניק ַא רעדיוו

 טיירדעג ךיז טלָאװ טלעוו עצנַאג יד יו ױזַא טָא .. .גולק ןרעוו ייז רעדייא

 סָאװ ,עיזעָאּפ רעד םורא רוטארעטיל עצנאג יד ןוא רוטארעטיל רעד םורא

 ? ױזַא טשינ .טלעוו רעד ןופ סקַא יד ךָאד זיא יז

 טרעה -- רָאי 21 :ךעלטקניּפ -- גנַאל קילדנעצרָאי ייווצ רעביא ןיוש

 רוטַארעטיל רענייש רַאפ זײרּפ-קילַאיב םעד ןגעוו טלעו רעד רעביא ןעמ

 ,םהוש והיתתמ :ןןעמוקַאב ןיוש םיא ןבָאה טציא זיב .לארשי תמכח רַאפ ןוא

 ,גרעבנייטש בקעי ,ינועמש דוד ,ןַאמיירפ .א ,ןונגע .י .ש ,ןָארַאב הרובד

 זה םייח ,םולש .ש ,יקסווָאכינרעשט לואש ,אלרוב הדוהי ,ןחכ בקעי

 ,גרעבנירג יכצ ירוא ,ןַאמּפָאש .ג ,ןַאמכיפ בקעי ,ינראק הדוהי ,קאבאק .א .א

 טנכערעגסיוא בָאה ךיא :שטיװָאקרעב ,ד .י ,רואינש ןמלז ,דָארב סקַאמ

 "זיירּפ רעד ןופ ןט22 םעד -- רָאי סד ןיא ןוא .ןטסירטעלעב יד רָאנ

 הדוהי ןוא גרעבנירג יבצ ירוא ןעמוקַאב רעדיוז םיא ןפרַאד --- גנולײטרַאפ

 יבַא -- לָאמנייא יו רעמ ןעמוקַאב ןעמ ןעק זיײרּפ ןקיזָאד םעד) .אלרוב

 זײרּפ םעד ןפרַאד טפַאשנסיוו רעשידיי רַאפ ןוא .(רעבירַא ןענעז רָאי ףניפ

 ןיא ץלַא .ןינורבא םהרבא ןוא דגיבא ןמחנ .רד ןעמוקַאב רָאי םעד ןיא

 רוטַארעטיל ןוא .רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןופ טנַאװ-חרזמ יד -- םעלַא

 -- רוטַארעטיל רעד ןופ סקַא יד עיזעָאּפ ןוא ,טלעוו עצנַאג יד ךָאד זיא

 עשידניק ןוא -- עינָאמערעצ רעד טָא ייב ןייז ןענעק ךיא לעװ ָא טָא ןוא

 ןזעוועג ןיוש ךיא ןיב רעירפ העש עבלַאה ַא ןוא ךימ טמוקרעביא דיירפ

 ןיוש ןיב ךיא ןוא .טכַאנרַאפ סקעז זיא סע .זױה-קילַאיב ןיא ץַאלּפ ןפיוא

 -רַאפ ךָאנ ןענעז סע זַא ,ןמיס ַא .ץַאלּפ ןפיוא רעטשרע רעד ןזעוועג טשינ

 ..."רעדניק,/ עכלעזַא ביבא לת ןיא ןענַאה

 טייטש  ,טלטראגעגמורא ןטרָאג א טימ ,רעמייב עכיוה ןיא טקנוטעגנייא

 ןיילַא קילַאיב .זױה-טַארטסיגַאמ רעביבא לת ןופ טירש ַא זױה-קילַאיב סָאד
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 רעסעדָא ןַא ןופ זיוה קיקָאטשיײװצ שיצירּפ ַא ןופ ליטס ןיא טיובעג סע טָאה
 טימ טליפעגנָא רעלעק ןזיב ךַאד ןופ זיא זיוה םֶאֹד רעבָא .קישטשעימָאּפ
 ,ָאד זיא ןעמ ןמז לכ ןוא ,ןײרַא ָאד טמוק ןעמ זַא ןוא ,ךוב-רפס ,רפס-ךוב
 זַא ,םעד בילוצ רָאנ טריטסיזקע טלעװ יד זַא ,טגייצרעביא עקַאט ןעמ זיא
 ,ןבײרשַאב ןטסינַאמָאר ןוא ןעגניזַאב יז ןלָאז רעטכיד

 ַא ןיא ןוא םכח דימלת ַא ןופ ןרעטש ַא טימ ןוא דרָאב ַא טימ דיי ַא
 ןטימ ןפיוא טקורעגפױרַא לטיה:קעשַאד סָאד --- רידננומ ןעקסטַארטסיגַאמ
 סערושָארב טליײט -- ארמג טַאלב ַא ןענרעל םייב עקלמרַאי ַא יוז ,ּפָאק

 רעסיורג רעד .סעיצַאמרָאפניא עוװַאקישט רעייז טימ ןזײרּפ-קילַאיב יד ןגעוו

 יד .ָאטשינ יװ יַאס זיא ףַאלעגרעביא ןייק ,ןטרָאג ןיא טלמַאזרַאפ זיא םלוע

 סיוא טנייה טעז סָאװ ,זיוה'קילַאיב ןופ ""עלַאס,, רעד ןיא ןציז ערעטנענ

 ָאד ךָאנ טָאה סָאבעלַאב ריא ןופ ףוג רעד ןעוו ,ןעזעגסיוא טָאה יז יו ױזַא

 ןציז שיט-חרזמ םייב ,טנייה יװ --- טסייג ןייז רָאנ טשינ ןוא טעװעטלַאשעג
 -- ! יאוולה ,םירשעו האמ דע -- ןענעז סָאװ ,רעניוועג-זיירּפ עקיטציא זיב יד

 ןַאמכיפ בקעי טציז סע .הלעמ לש אילמפ רעד וצ ןרָאװעג שקבתנ טשינ

 ןוא ןעק ךיא סָאװ ,יד ןופ -- רואינש .ז ,ןהכ בקעי ,שטיװָאקרעב .ד .י
 יד לייוו ,ופי-ביבא לת טָאטש רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד טציז סע ןוא .ןעקרעד

 םיטפוש יד ןציז סע ןוא .ןזיירּפ יד ןופ עטנבדנ עכעלטנגייא יד זיא טָאטש
 ןטכַארט סע ןוא .,ןזיירּפ יד ןופ י'םינתח., עטרָאיַאב ןיוש יד ךיוא ןציז סע ןוא
 -- -- ןתובשחמ ײלרעלַא ךיז

 ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג ןדיי ייב "רוטַארעטיל,, יד זיא לָאמַא-לָאמַא

 ישנא ךרוד רעטעּפש .עדנעגעל יד ךָאד זדנוא טנרעל ױזַא -- ןײלַא לוכיבכ

 ךָאנ ,םיזנכשא ןוא םידרפס ךרוד רעטעּפש ךָאנ .הדוהי ישנא ןוא לארשי
 טכַאמעג ןרעו טציא ןוא .םיזנכשא ךרוד ךעלסילשסיוא טעמכ רעטעּפש

 רעד ןיא ןקילײטַאב רעמ סָאװ ךיז ןלָאז םידרפס זַא ,ןעגנוגנערטשנָא עלַא

 ןיוש זיא שיט םייב ָאד טציז סָאװ ,טנָארפ יד טָא ןוא .גנופַאש-רוטַארעטיל

 רעשיערבעה רעד ןיא הפוקת רעכעלרעה רעד ןופ טנָארפ עטצעל יד רשפא

 זיא סָאװ ןוא קילַאיב ןמחנ םייח ןזעוועג זיא ןיורק ריא סָאװ ,רוטַארעטיל
 דיי ַא שיטיטנָארפ םייב ךיא עז טָא ןוא ,שיזנכשא ךעלסילשסיוא ןזעוועג
 ןופ רעכעה שממ הלעמו ומכשמ ,ךרע יפל גנוי ץנַאג וצרעד ןוא ,זיר ַא
 ןָאסבָאר לָאּפ רעגניזירעגענ םוצ ךעלנע לסיבַא ןוא קיטיוהלקנוט ,ןעמעלַא

 זיא סע רע טסווועג יו יַאס בָאה ךיא .םיא וצ ןקילב עניימ ךיא דנעוו
 ,אמתסמ טניימ רע .ןכש ןיימ קילב ןיימ טקרעמַאב טָא רעבָא .םיא ןעק ךיא
 עיצרָאּפ ַא ןבעגנייא רימ ףרַאד ןעמ ןוא טסַאג רענַאקירעמַא ןַא ןיב ךיא זַא
 יו םעד טימ לופ תועמשמ ,זיא ןילַא רע סָאװ -- תובהלתה ןשירַארעטיל
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 ענייז ןיא דיירפ ןופ ןרערט ןוא ;ףיוא טרעלק רע ןוא ,לּפעט קידעכָאק ַא

 רעשיערבעה רענרעדָאמ ַא ןוא ינמית ַא --- ביבט .מ ךָאד זיא סָאד -- : ןגיוא
 זיא רע ןוא .םיא ןעמ טפור ""םכילע םולש רעשינמית,, רעד .רעביירש

 טשינ סע ןענעז .,זײרּפ-קילַאיב םעד ןופ םיטפוש יד ןופ רענייא ןזעוועג

 ןתנ :קיטסירטעלעב רַאפ םיטפוש יד ןזעוועג ייז ןענעז יירד ? ןטייצ סחישמ

 ,עטיל רענוװָאק ןופ קַאװטיל רעטכע ןַא ,טסיאייסע רעד -- טַאלבנירג"ןרוג

 :טרעה ריא -- ןמית ןופ ביבט .מ ןוא ןליױּפ ןופ רעביירש ַא ילכימ .י .ב

 בָאה ,טקױרַאב ךיז טָאה ,לקנעב ןטייווצ ןופ ןכש ןיימ ,דיי רעד זַא !ןמית ןופ

 רקיע רעד ןוא .רשפא ?לָאבמיס עקַאט רשפא -- :טכַארטעג רעטייוו ךיא
 םייב רעטסגני רעד ןזעװעג זיא ביבט רעד טָא סָאװ ,סָאד לָאבמיס זיא

 רע זַא ,ךיז רע טמירַאב ,בגא ...ןושמש ַא שממ וצרעד ןוא שיט-חרזמ
 ןופ לָאבמיס סָאד ךיוא זיא רשפא .לַאניגירָא ןיא ןעמכילע םולש טנעייל

 יָא .רעטכיד עשיערבעה יד דצמ שידיי וצ גנואיצַאב רעטרעדנעעג רעד

 ! רעטכיד
 אלקש עסיורג ַא ןעגנַאגעגנָא זיא קילַאיב-סרּפ ןקירָאי-ייה םעד ןגעוו

 ייז ,ןייגנירַא טשינ םיטרּפ יד ןיא טציא ןלעװ רימ .גנַאל-םישדח אירטו

 ַא שטָאכ ןוא -- טָאדקענַא ןשירַארעטיל ןופ טלעװ רעד וצ ןעגנַאלַאב
 סע טלָאװ ,ץלַאז ןָא ךיק ַא יו ,טסוװַאב יו ,זיא ןטָאדקענַא ןָא רוטַארעטיל

 ןַא ןרָאװעג ןענופעג רָאי םעד ןיא עקַאט זיא .טריפעגקעװַא טייוו וצ זדנוא

 -ַארטסקע ןַא ןרָאװעג ןבעגעג ןגרעבנירג יבצ ירוא זיא סע ןוא געווסיוא
 רָאי-יה טפערטַאב סָאװ ,זײרּפ ןלעיציפָא ןבלַאה ןופ ךיוה רעד ןיא זיירּפ

 .י'ל רעטנזיוט ַא

 טרָאװ טשרע ןייז ןוא עינָאמערעצ יד ריעה שאר רעד טנפע טָא ןוא
 יד ,קילַאיב ַאינַאמ -- עטלמַאזרַאפ יד ןשיווצ טסַאג ןטסבושח םוצ זיא

 יד ןיא ןוא .ןעמָאנ ןסיורג ןייז טגָארט עיצַאדנופ יד סָאװ ,םעד ךָאנ הנמלא

 יניסינכה :ליטש סע טמורב עטלמַאזרַאפ יד ןופ רעטימעג יד ןופ ןשינעפיט

 ...ךפנכ תחת

 רעד טול ןוא דנַאל ןיא רענעריובעג ַא ,ידרפס ַא ןיילַא זיא אלרוב הדוהי

 םעד םיא ןבעג סָאד זַא ,טגָאז ןעמ ןוא --- ידרפס רעקיסיואכרוד ַא קיטַאמעט

 .טשינ זייב ןייק .קיטילָאּפ -תויולג גוזמ רעד ןופ לייט ַא ךיוא זיא זיירּפ
 ןביירש ייז ןוא רעטכיד עסיורג ןבָאה רימ :ןקילַאיב ןגעוו טדער רע

 סנייז דיל סעדעי לייוו ,קינייוו ןבירשעג טָאה קילַאיב רעבָא ,ךסַא ןביירש

 -- -- רוטּפלוקס ַא זיא ,טנעמונָאמ ַא זיא

 רימ רָאנ ,יײז רע טנעייל רָאנ טשינ .ןסולשַאב יד טנעייל ןרוג ןתנ

 סָאטאּפ ,ליטס ןיא סָאטאּפ .ןבירשעגפיוא ךיוא ייז טָאה רע זא ,דשוח ןענעז
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 עיצקעל ַא ףיוא יו ףרַאש ףַארט רעדעי .עמיטש רעכעלטנגוי רעד ןיא

 םעד ןיא עקַאט רקיע רעד ןוא טײקטבױלגרַאפ-עיזעָאּפ .ץנעװקַָאלע ןופ
 ,יבצ ירוא סרּפה-ןתח

 םוצ -- טנַאגעלע ,לָאמעלַא יו קנַאלש .יבצ ירוא עקַאט זיא טָא ןוא

 ּפָאק רעד ןוא .ןטסשיעּפָארײא םוצ ,סרעניועג עלַא ןופ ןטסטנַאגעלע
 ןיוש ךיז ןקור ןרָאי יד שטָאכ ,רָאה עטיור יד טימ ץלַא ךָאנ טרעקַאלפ

 טלָאזעג) ...טגָאז רע סָאװ רעטרעװ יד ןוא .רעטלע ןשילביב םוצ םַאזגנַאל

 ןענעז ייז ('רהנה תובוחר, ךוב ןופ ,םַארגָארּפ ןטיול ,ןענעייל רע טָאה

 ךיז טָאה סָאװ ,עּפָאריײא ןירעדרעמ רעד ןגעק רעייפ-םַאלפ קיטש ןייא אקווד

 רע ןוא ,קלָאפ ןשידיי ןופ לטירד ַא ןופ טולב םעד טימ טעּפַאלכרַאפ

 םעד ,ןסיורג םעד --- ןברוח םעד ןפור סָאװ ,יד ןגעק טרָאװ ןיא טרעקַאלּפ
 ףיוא יװ -- 'האוש, טרָאװ ןלעדייא םעד טימ ןברוח ןטירד םעד ,ןטסערג

 סגרעבנירג יבצ ירוא ,ןקרַאטש וצ םיא טָאטש -- רעצ םעד ןרעדלימ וצ

 ןענַארעטעװ יד ךיוא .ןעמעלַא ,ןעמעלַא טנַאּפשעג ףרַאש ןטלַאה רעטרעוו

 םייב ןגיוא יד טעשזורמרַאפ לסיבַא ייז ןטלַאה סעדער ערעדנַא יד ייב סָאװ

 רעצנַאג רעד תעשב טסיגרַאפ סָאװ ,ןוז רעקיטכַאנרַאפ רעד ןופ טכיל ןפרַאש
 ,לַאז-קילַאיב םעד עינָאמערעצ

 עכעלפרַאש ץנַאג ןזעוועג ןענעז ןזיירּפ יד םורַא "ןפמַאק,, יד שטָאכ ןוא
 ַא ןיא ךָאד ןבעל רימ -- עשירַארעטיל רָאנ זוחא האמ לָאמעלַא טשינ ןוא

 ןסולשַאב יד רעבָא ןענעז --- קיטילָאּפ ןיא טקייוועגנייא זיא סָאװ ,טלעוו

 ,עקימיטשנייא-דחא הֹּפ עלַא

 זײרּפ-טפַאשנסיוװ םעד ןגעוו ןביירש טפרַאדעג ךיוא יאדווא ןטלָאװ רימ
 ןוואקישט רָאג זיב א טנעיילעג -- בגא--- טָאה סָאװ ,דגיבא ןמחנ .רד ראפ
 סודרוה ןעמַאזיורג םעד ןופ ץַאלַאּפ ַא ןופ סעניאור יד ןגעו טַארעּפער
 ,גנוטכיד ןגעוו רקיעב ךָאד ןביירש רימ רעבָא -- ךלמה

 ןוא ,טקידנעעג זה-קילַאיב ןיא עינָאמערעצ יד ןיוש זיא טָא ןוא

 ...תורבקה תיב ןפיוא עלַא טציא ןוא : שילָאבמיס ןפור סרענדרָא עכעלטע
 ַא זיא סע ...טכעלש ױזַא טניימעג טשינ סע ןבָאה ייז ...גנַאג טונימ ןעצ
 .קילַאיב ןופ רבק ןפיוא עינַאמערעצ-ןזיירּפ רעד ןופ ןייג וצ עיצידַארט

 דלַאב ךיז ןעיצ סע ןוא .,טײצרָאי רעד טקנוּפ ךָאד זיא סע .רָאי עלַא ױזַא
 םוצ -- ןרַאוטָארט עדייב ףיוא ןסָאג עלָאמש יד ףיוא סענָאלָאק עגנַאל

 רעשיערבעה רעד ןופ ןָאקיסקעל ַא ןופ יװ סענָאלָאק ייווצ ,םלוע תיב

 -וצסיוא ןעמעלַא רעוװש ?אטשינ ָאד ןעד זיא רעוו .סױרַא רוטַארעטיל
 -עגמוא רעטייו ךיז ןליּפש סַאג רעד ףיא רעדניק יד רעבָא .ןענעכער



 ןָאקיסקעל ןיימ 2

 יָאיצַאנרעטניא יד ןופ רעדליב ןיא טליּפש סָאװ ,עּפורג ַא זיא ָא טָא .טרעטש

 יי. עקירעמַא קיטש ַא םוטעמוא .טלעוו ןייא םוטעמוא ....ןעגנילביל-ָאניק עלַאנ

 טימ טגָאז ןזח רעטלַא ןַא .םלוע תיב םעד ףיוא ןיוש ןעמ זיא טָא ןוא

 וצ םיוק .ליטש יײז טגָאז רע .םיליהת ךעלטיּפַאק תוחוכ עקיטכַאנרַאפ

 ןוא ענייז רעטרעװ עקילייה יד רעטנוא ןּפַאכ םיכאלמ יד רעבָא .ןרעהרעד

 זַא ,טגָאז ןעמ ...ןקילַאיב וצ רעטעּפש ןוא טָאג וצ רעירפ ייז ןגָארט

 עיצידַארט ןייז זיא סָאד ןוא טַאהעג ביל רעייז ןזח םעד טָא טָאה קילַאיב

 ןופ .שידק טגָאז קילַאיב ןמחנ םייח ןופ רעדורב ַא .ס'אלמ יד ָאד ןכַאמ וצ

 ןיא זיא סָאװ ,םלוע תיב םורַא רעזייה יד ןופ רעטצנעפ ןכיוה ַא ץעגרע
 ,ףיוא דלַאב טרעה רע רעבָא ,ָאידַאר ַא ןּפַאלק וצ ןָא טביוה ,טָאטש רעטנעצ

 ,טייצ יד טשינ זיא טציא זַא ,טקרעמַאב טָאה ןעמ -

 רעשיערבעה רעד ןיא לטעלב ַא עדעי -- ָאד תובצמ יד יװ טקנוּפ

 םַאזגנַאל ךיז ןעייג סָאװ ,רעכוזַאב יד ךיוא ױזַא ,עטכישעג-רוטַארעטיל
 עקילייה סָאד טזָאלרַאפ ָאד רעכוזַאב רעטצעל רעד יװ ןוא .רעדנַאנופ

 רעטצעל רעד טדניװשרַאפ -- ןזעוועג דָארג ךיא ןיב סָאד ןוא --- טרָא

 הבצמ יד זיא סע .ָאד הבצמ רעטסכעה רעד ןופ ןוז רעד ןופ לַארטש

 . .םעה דחא ןופ

 ,ביבא לֵת ,5
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 גר}צע בזיב סחנּפ

 ,דנַאלשטייד ןיא טניווװעג ןוא טנרעלעג ,שזרעגז ןיא 9
 -געגרַא ןיא 1926 .ךיירקנַארפ ןוא דנַאלָאה ,קרַאמענעד

 ,לארשי תנידמ -- 1955 טניז ןוא עניט

 ןיק טשינרָאג ןוא עניטנעגרַא ןופ טסילעוװָאנ ַא זיא גרעבזיב סחנּפ

 ןבָאה ןעגנולייצרעד ענייז .רעמַאזגנַאל ַא לסיבַא רָאנ ,ךיוא רעטכעלש

 ,סופ ַא ןוא טנַאה ַא ןבָאה ,רעדליב ,ןושל םענייפ ץנַאג ,טירָאלָאק ,סעמעט

 טימ רעכיב ענייז ןופ סנייא .ןעמוקוצוצ רעווש זיא סקַאמילק ַא וצ רָאנ

 "ןעמייה עיינ, לטיט ןטוג םעד טָאה ןעגנולייצרעד

 סייו סָאד ,רעביירש רעמַאזגנַאל ַאזַא זיא גרעבזיב סחנּפ סָאװרַאפ

 ץרוק ןוא טערקנָאק ןייז טפרַאדעג ךָאד טלָאװ טסינָאלַאק ַא ,טשינ ךיא

 ךיא ביוא ,ןזעװעג טסינָאלָאק ַא גרעבזיב עקַאט זיא רַאפרעד .ףרַאש ןוא

 ןיא יירערעל טימ ןיוש ךיז רע טמענרַאפ טציא ןוא ,תועט ןייק טשינ בָאה

 ,סעינָאלָאק יד

 ױזַא ןוא ,שיזיפ רעטקַאּפעג ַא ,רעכיוה ןייק טשינ זיא גרעבזיב סחנּפ

 רעייז רע טָאה וצרעד ןוא ,ןסיוו טימ קיטסייג טעינבָאדעגנָא ךיוא רע זיא

 ,גנודליבסוא-רַארגַא ךסַא

 טַאהעג ןיוש טָאה רע יו םעדכָאנ ןעמוקעג רע זיא עניטנעגרַא ןייק
 טָאה עניטנעגרַא רָאנ .ךיירקנַארפ ןיא וליפַא ,רוטלוקירגַא ןיא קיטקַארּפ

 .רעדנעל ערעדנַא ןופ קיטקַארפ-רַארגַא טימ רעהַא טמוק ןעמ זַא ,טנייפ
 ןצעזעג ערעדנַא ןוא ָאד סע טסקַאװ שרעדנַא ןוא טָאג רערעדנַא ןַא ָאד זיא ָאד
 ךיז טלַאה ןעמ זַא ,טנייפ עניטנעגרַא טָאה .רוטַאנ רעד ןיא לח ָאד ןענעז
 םעד ףיוא רשפא ןענעז סָאװ ,עּפָאריײא ןופ ןדָאטעמ עיינ טימ סיורג ָאד

 ,טוג ןוא ןייש רעייז ריּפַאּפ
 םעד םורַא ,עינָאלָאק רעשידיי ַא ןיא ןגרעבזיב טימ רימ ןענעז לָאמַא

 ,קידרעדערייווצ ַאזַא ,יקלוס., ַא ןיא ןרָאפעג ,ָאסַאבליװַאסַאב לטעטש ןשידיי

 ,עיצַאזינָאלַָאק רעשידיי רעד ןגעו טדערעג ןוא ,עלעגעוו:ךיוה שיניטנעגרַא
 טשינ ענייז טימ טָאה גרעבזיב ןוא ,לייוו ַא ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה רימ
 ןוא טנָאזירָאה םוצ טייוו טעה זיב טלטייטעג רעגניפ ןוא טנעה עגנַאל וצ

 ןופ ךסָא ןבָארגַאב ךיא בָאה ָאד .דלעפ ןיימ ןזעוועג זיא סָאד טָא :טגָאזעג
 ךיא סָאװ ,טלעג לסיב עצנַאג סָאד ןוא עיגרענע ןיימ ןופ ךסַא ,ןרָאי עניימ
 טָאה "ןבָארגַאב , ליפ ױזַא טָאה ןעמ ווו ,ןדָאב ַא .טגָאמרַאפ השוריב בָאה

 -געגרַא ,עטעפ סָאד רעבָא ...רבק ַא יװ ןעזסיוא טפרַאדעג לסיבַא וליּפַא
 סָאד ווו ,טיירב ןוא טייו ,ןירג ןוא לעה טקנַאלבעג טָאה דלעפ עשיניט
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 רַאפ רבק ןזעוועג זיא סָאװ ,דלעפ סָאד .ןכיירגרעד טנעקעג רָאנ טָאה גיוא

 .טלעג ןוא עיגרענע ןוא ןרָאי סגרעבזיב ךסַא

 ױזַא .ןרָאװעג ןבָארגַאב טשינ טרָאד זיא ןגרעבזיב ןופ ךַאז ןייא רעבָא

 גרעבזיב רימ טָאה ,יקלוס רעד טימ טרירעג רעטייוו רָאנ ןבָאה רימ ךיג

 רעטייו ץעגרע טעװ רע רָאנ יװ זַא ,טגָאזעג טקעלַאיד רעשזדָאל ןייז טימ

 ,ןעגניד ךיז רעדיװ רע טעװ ,סטגרָאבעג רעדָא ,סנגייא ,טלעג לסיבַא ןגירק

 רעטסכעלטעג רעד וצ ןעמענ ךיז רעדיװ ןוא (הלחנ) !ערקַאשט, ַא ןפיוק רעדָא

 יד טָא זַא ,רימ טרעלקרעד גרעבזיב .טעברַא-דרע רעד וצ ,תוכאלמ עלַא ןופ

 ןגעו ןרעטכינ רעייז ןוא גנַאל טדער רע ןוא ,תורכיש יו ױזַא זיא טעברַא

 ןגעוו ןוא ןעייז ןגעוו ןוא ןרעקַא ןגעו טדער רע ...תורכיש-דרע םעד

 ןגעוו ןוא סָאשטואג ענעריובעגנייא יד טימ ןתקולחמ ןגעוו ןוא ןרָאטקַארט

 ...ןטייר ןגעוו ךסַא רעייז ,ןטייר

 עטָאלב רעשיניטנעגרַא רעשיטסירעטקַארַאכ רעסיורג ַא ןופ געט ןיא

 געט עכעלטע טניוװעג ,ךיא ןוא גרעבזיב ,רימ ןבָאה ,ָאסַאבליװַאסַאב ןיא

 טלָאװ ןעמ ביוא זַא ,ריא טזומ ןסיוו ןוא ,לכעלעטָאה שיפרָאד ןייא ןיא

 ךילנײשרַאװ ָאסַאבליװַאסַאב טלָאװ ,סעטָאלב-טלעװ ףיוא סרוקנָאק ַא טכַאמעג

 ."סעטָאלב יד ןופ ךיירגינעק , לטיט םעד ןוא זיירּפ ןטשרע םעד ןענווועג

 רעד ףיוא ןציז ןבילבעג ןוא טעּפש רעייז ןעמוקעגמײהַא רימ ןענעז לָאמַא

 ...ןירַא גָאט ןסייוו ןיא רוטַארעטיל רעשידיי ןגעוו טדערעג ןוא עדנַארעװ

 ,דרעפ יד ןופ ּפָארַא טשרע ,סָאשטוַאג ייווצ ןעמוקעגנָא ןענעז גנולצולּפ

 ךיילג וצ ןעייג ,עטָאלב טימ טעקסַארטרַאפ ,ןרעװלָאװער ,סרעסעמ ,ןסַאּפ

 ךימ גלָאפ ...קנורט ַא ףױא ןטעב ןוא העש רעד ףיוא ןגערפ ,זדנוא וצ

 טכַאמעג ןוא טלמַאטשעג טָאה גרעבזיב ןוא ןגיוושעג בָאה ךיא ...גנַאג ַא

 ןוטעג רעק ַא ךיז קידהחיצר ןבָאה סָאשטוַאג יד .טנעה עכעלצרוק יד טימ

 טקנַאלבעג זדנוא וצ ןבָאה סעצײלּפ ערעייז ןופ ןוא סנקור יד טימ זדנוא וצ

 -בָארּפ"רוטלוק יד טזָאלעג ןבָאה רימ ...ןרעװלָאװער יד ןוא סרעסעמ יד

 ,ךעלביטש יד ןיא קעװַא רעכיג סָאװ ןענעז ןוא ,טזיילעג טשינ ןעמעל

 .טכַאנ רעד ןופ לטשער ענעבילבעגרעביא סָאד דחּפ ןיא ןכַאוװוצכרוד

 ןיא החּפשמ ךס ַא טָאה סָאװ ,גרעבזיב סחנּפ זיא 1955 רָאי ןיא

 ןְצעזַאב וצ ךיז יורפ ןייז טימ ןיירַא דנַאל ןיא ןעמוקעג ,לארשי תנידמ

 ןיא ןעמענלײטנָא טנעקעג טשינ ןוא קנַארק קרַאטש ןזעוועג רעבָא זיא רע

 וצ ןעמענ ךיז טשינ יאדווא ןוא ,לארשי תנידמ ןיא ןבעל ןשירָארעטיל-שידיי

 ,עניטנעגרַא ןיא טַאהעג ביל ױזַא טָאה רע סָאװ ,רענייז עיסעּפָארּפ-רַארגַא רעד

 ,לארשי תנידמ ןיא ןכש לכמ

 ,ביבא לת ייב ףסוי רדה ןיא לקניוו ןטייוו ַא ןיא טניוװ רע

0, 1956 



 5 ןָאקיסקעל ןיימ

 יק צ ע ליב .ח .י

 טניז .ןירבָאק ןיא 1914 ןריובעג .יקצעליב םייח לארשי

 ,לארשי ץרא ןיא 4

 יד ןופ בור רעד יו -- ךיז ןיא עיגרענע ךס ַא רעייז טָאה רע

 יַאנָאיצַאנ רעיז זיא רע .ךייה רעייז טיול עכעלנע-ןָאעלָאּפַאנ -- רענעמ

 יב רעטנוא סע טכיירטש םינּפ שיגרענע ןייז ןוא .טמיטשעג שיטסיל

 טגָאז ליומ סָאד רעדייא ךָאנ -- םינּפ עצנַאג סָאד ,ָאי .טייהנגעלעג רעדעי
 ןיא קידלארשי סיואכרוד טשינ זיא סָאװ ,עקיצנייא סָאד .סױרַא סָאד

 טביירש רע ןוא שידיי טביירש רע .,יקצעליב .ח .י : ןעמָאנ ןייז זיא --- םיא

 טקנוּפ תירבע ןענעק וצ ךיז טימַאב רע .ןעייסע ןוא םיריש .תירבע
 טייקידנושל:ייווצ יד ךיז טימַאב רע .אזרעוו עציוו ןוא שידיי יו טוג ױזַא

 ,זיילג'ןַאב ןופ ןסלער ייווצ יד יוװ ןריסנַאלַאב וצ ױזַא ךיז ןיא
 ןשירַארעטיל ַא ףיוא ןדער וצ ןטעברַאפ םיא טגעלפ ןעמ טּפָא יו

 בורל ןזעוועג זיא סָאװ ,ביבא לת ןיא ןיירַאפ רעביירש ןשידיי ןופ טנוװָא
 עיונעג יד .תירבע ןיא ןדער לָאמעלַא רע טגעלפ --- שידיי ןיא טריפעג

 יקצעליב .ח .י רעקידנביירש שיערבעה:שידיי רעד סָאװרַאפ ,ןופרעד הביס
 ןייגרעד טנעקעג טשינ ךיא בָאה -- תירבע אקווד ןדער ךעלטנפע לָאז

 לקיטש ַא טימרעד טגנערב רע זַא ,ןייז דשוח ןביוהעגנָא רעטעּפש בָאה ךיא
 ןטנוװָא עקיזָאד יד קידנושל ןריסנַאלַאב טלָאװעג טימרעד טָאה רע ,ןברק

 -- טגָאזעג יו -- תמחמ ...םעטסיס-ןסלער-ייווצ םעד ייז ןיא ןגָארטנײרַא
 ,ןריסנַאלַאב ןעמ ףרַאד --- שידיי בורל ןזעוועג ןענעז ןטנוװָא ענעי

 יו יַאס .טשינ ךיא סייוו -- םעטסיס ַא זיא םעטסיס סיקצעליב יצ

 -ןדישרַאפ בילוצ .זדנוא ייב טיבעג-ןושל ןפיוא אמגוד ַא ךָאנ יו רע טניד
 ,טײקיגנַאלקרעמ ,טייקיברַאפ ,טײקיטרַא

 טשינ .עירטסודניא יב רעד ייב יקצעליב טעברַא ךַאפ ןליוויצ ןיא

 -- טעברַאעג ךיוא םעד ייב טָאה רע -- ךַאד ןפיוא רעדָא ,רעיומ רעד ףיוא
 ,סרעכַאמפושיכ ײמרַא רעד ןופ רענייא זיא רע .סעירָאטַארָאבַאל יד ןיא רָאנ

 ןצוט רָאּפ ַא ןופ ףיולרַאפ ןיא ופי ןופ ןופצ וצ רבדמ-דמַאז ַא ןבָאה סָאװ
 ,עילָאּפָארטעמ-ףושיכ רעסייוו ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ןרָאי

 ןופ טפַאשלעזעג יד ןרעג טָאה רע ןוא ןדיישַאב רעייז זיא יקצעליב
 ךיוא ןענעק סָאװ ,רעביירש ענעי ןופ רענייא זיא רע .רעביירש ערעטלע
 קרַאטש יקצעליב טָאה לָאמנייא .ןדער ןוא ןביירש ץוח ,ןרעה ןוא ןענעייל
 טָאה ןעמ רעבָא ,טנװָא-לבוי ןשירַארעטיל ןסיוועג ַא ףיוא ןדער טלָאװעג
 ךיז רע טָאה ,רעגייטש ןייז יו ,ליטש .ןטעברַאפ טשינ קילעפוצ םיא
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 -ףוגנזיד ןטוג ַא טלייצרעד ייברעד רימ ןוא רימ רַאפ טגָאלקעג רַאפרעד
 :טגערפעג ביבא לת ןופ רעיובפיוא ןקיזָאד םעד ןעמ טָאה לָאמנייא : טָאדקענַא

 ? ביבא לת ןעיוב וצ ףיוא ןטלעוו ױזַא ריא טרעק סָאוװ ,ףוגנזיד --

 -פיוא ןילַא ךיז ןעמ זומ --- טנעדיזערּפ-טָאטש ַא ןייז ליוו ןעמ זַא --

 .טָאטש ַא ןעיוב

 ןיא טלייצרעד טָאדקענא םעד רימ טָאה יקצעליב סָאװרַאפ רעבָא

 ןיא טרָאװ ַא .טשינ ךיא סייו -- גנוטעברַאפ-טשינ רענעי טימ תוכייש

 .עיגרענע ןופ סעצסקע

 רַאפ טגיל ןלוטיט ייווצ טימ ןוא ךעלעוועט עיולב טימ רעדיל לכיב ַא

 םעד רומזמ ַא :לטיט רעלעלַארַאּפ .רעטרעװ יד ביירש ךיא תעשב רימ
 (ןילַא ןיקצעליב ןופ טשינ זיא טסקעט-תירבע רעד) .םויל רומזמ --- גָאט

 ייוצ .תירבע ןוא שידיי -- טייז ייב טייז -- לעלַארַאּפ זיא דיל סעדעי

 ,רָאלק זיא יקצעליב .ח .י זיא רבחמ רעד זַא ,זיילג ןייא ןופ ןסלער

 יד טימ וצרעד ןוא -- גנולמַאזרעדיל ןייא ןיא םזימיטּפָא ליפיוזַא

 ףעזעג טשינ לָאמנייק ,ךיז טכַאד ,ךָאנ ךיא בָאה -- תועבורמ תויתוא

 ןבױלג רעדנַא ןייק ָאטשינ זיא'ס
 ;ןוז ןיא רָאנ
 ןיז רעדנַא ןייק ָאטשינ זיא'ס
 ןהעש עיױרג ןיא
 ,ןעָארק סעטַאשט -- ןעלמיה יד ףױא
 .ועגש -- דרע רעד ףױא
 -- ןעיָאוו ַא ,שינעקַארק ַא םורַא
 ; רַאפרעד
 רַאפעג רעד ןיא
 -- םורַא
 -- ןבױלג רעדנַא ןייק ָאטשינ זיא
 !ןוז ןיא רָאנ

.7 
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 יקצעניב חסּפ

 ןסעזעג רָאי 6 .1912 רָאי ןיא קָאטסילַאיב ןיא ןריובעג

 ןטירד ןופ ןרָאי .תוסיפת עשיליױוּפ ןיא טפַאשקניל רַאפ

 ,לארשי תנידמ 1949 ,שזדָאל ןיא 1946 ,דנַאלסור ןיא ןברוח

 ןביולג סָאװ ,יד ןביולג סע יװ ,טלעו רעד ןיא ץלַא לַאפוצ ַא זיא
 ןביולג סע יװ ,טלעװו רעד ןיא ץלַא ןיא ָאד סָאמ ַא זיא רעדָא ...? טשינ
 ןוא קילג סָאמ ןייז טימ ןריובעג שטנעמ רעד טרעוװ ?ָאי ןביולג סָאװ ,יד

 ןעניז רעד זיא ווו זיא -- ױזַא טשינ זיא סע ביוא ןוא ? דייל סָאמ ןייז טימ
 !טייקיטכערעג יד זיא וװ זיא -- ױזַא ָאי זיא סע ביוא ןווא ?ןבעל ןופ

 ןעמוקעגמוא זיא רע ,ןליוּפ ןיא טעָאּפ רעשידיי רעלופטנַאלַאט ַא ןזעוועג
 ,ןייטשרעבליז שינייב ןזעוועג זיא ןעמָאנ ןייז ,1942 רָאי ןיא ץיוושיוא ןיא

 טנעקעג רָאנ טָאה רע ליפיוו ןדייל ליפיוזַא ןרָאװעג ןטסָאמעגנָא ןענעז םיא

 ...טױטרעריטרַאמ ןייז זיב --- ןגָארטרעד

 ,לארשי תנידמ ןיא יקצעניב חסּפ ןעזעג לָאמ עטשרע סָאד בָאה ךיא זַא

 ןוא סנייז םינּפ עטרעטַאמעגסיוא קיבייא סָאד ןעזעג ןוא ,1950 רָאי ןיא

 עיצַארעּפָא-ןעגנול רערעװש ַא בילוצ -- עמיטש עקידנעשטּפעש יד טרעהעג

 ,ןייטשרעבליז שינייב ןָא גנונָאמרעד ַא ןזעוועג קנַאדעג רעטשרע רעד זיא --

 ,טלַאהניא ןיא רָאנ טשינ ,טייקכעלנע ןַא -- רעדיל סנדייב ערעייז ןיא ךיוא ןוא
 עשיטעָאּפ ןשרעהַאב ,םעטיר ןטוג ייז ןבָאה עדייב .םרָאפ רעד ןיא וליפַא רָאנ

 טלעװ רעד ןופ ןטייקזייב יד טימ ףמַאק טימ לופ ייז ןענעז עדייב ,ןעמרָאפ

 רעד ןופ גיז ןטצעל םעד ןיא ןבילג טימ לופ ייז ןענעז עדייב ןוא
 ...טייקיטכערעג

 ןבָאה סָאװ יד -- ןגעוו עריא ןענעז ענדָאמ --- טייקיטכערעג ,טייקיטכערעג

 םוצ ריא ןיא ןביולג -- ןעמוקַאב ריא ןופ קלח ןטסנעלק םעד לרוג ןופ
 ,ןטסקרַאטש

 -- יקצעניב חסּפ טביולג םתס טייקיטכערעג רעד ןיא רָאנ טשינ ןוא
 ,יקצעניב ,רע רָאנ ,ןיטשרעבליז שינייב ןופ רעדורב-סגניליווצ ןימ ַא
 ָאד טשינ ןוא ,עּפָאריײא-חרזמ ןופ ןעמוק טעװ טייקיטכערעג יד זַא ,טביולג

 ,חוכיוו םעד טָא ףיוא טרָא רעד זיא

 ַא ןענישרעד ''ךוב שידיי, גַאלרַאפ ןיא ,שזדָאל ןיא זיא 1948 רָאי ןיא
 רעטצנעפ ַא ,, ןפורעג גנולמַאז יד ךיז טָאה .יקצעניב חסּפ ןופ רעדיל גנולמַאז

 םעד ןופ טַאטיצ ַא טימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה יז ןוא ייטלעוו רעד וצ
 :ןיקלַאה .ש רעטכיד ןשידיי שיטעווָאס
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 ,טייהזעטנעמ רעד רָאג רַאפ טכיל ןגָארט וצ טשרָאד רעד
 ;ןייז ךיוא קלָאפ ןייז רַאפ רעבָא לָאז ןייש יד
 -- ןרעטש םעיינ ַא טלעוו רעד ןקעדפיוא טעוו רע ןעוו
 ןרעוו טשינ רערעטצניפ שטָאכ קלָאפ ןייז רַאפ לָאז

 -- 1948 רָאי םענעי ןיא ןביוהעגנָא עקַאט ךיז טָאה סָאװ ,עטכישעג יד
 ןיקלַאה .ש ןופ הרוש עכעלרע-ךיילג ךעלרעדנוװ ,עטרעפ יד טָא טָאה

 רעבָא .טלדנַאװרַאפ יז גנַאלש-רעייפ ַא ןיא ,סעיסלוװנָאק ןיא טמורקעגסיוא

 רע טָאה 1955 רָאי ןיא .ןביולג םייב ןבילבעג ,סיוא טזייוו ,זיא יקצעניב
 ןוא ןעגנול עקנַארק קיבײא יד טלייהעג ןוא טלייוועג ,ןליױּפ ןיא טלייוועג

 םיא טָאה ןיירַאפ-רעבײרש רעשידי רעד ,לארשי ןייק ןעמוקעגקירוצ

 טימ ,טרדסעג ךעלכַאז ,טלייצרעד טָאה רע ןוא טנװֶָא ןַא טנדרָאעגנייא

 ענייז ןופ ןעניז ןיא .ןליױּפ ןיא ןגרָאמ ןשידיי ַא ןגעוו ,הנומא רעכעלכַאזמוא

 ;1948 רָאי ןופ רעדיל ענעגייא

 ?טייה ַא ןעױב רימ ןעוו ,טייז ַא ןָא טייטש רעוו

 .רעייט לָאמ טנזױט זדנוא זיא טנַאה עדעי

 !םייל םעד ןוט שימ ַא טפלעה ?טייז ַא ןָא טייטש רעװ

 !עיירפ יד ןייז ימ יד לָאז טשטנעבעג ןוא

 תיב ןופ ןעגנַאגעג לָאמַא ךיא ןיב ןוז-קיטימכָאנ רעקידנעילג רעד ןיא

 טייצ רעד ןופ םירבק עטלַארוא יד טימ ןלייה יד ָאד ןענעז סע ווו ,םירעש

 ןטרַאװ וצ םיכרד תשרּפ ַא יב טלעטשעגּפָא ךיז ןוא -- הנשמ רעד ןופ

 ןטלַאק ַא טימ למערק ַא ָאד זיא טרָאד .הפיח ןייק סובָאטױא םעד ףיוא

 ַא טעב ןוא וצ ךיא ייג .רעייגכרוד רַאפ טערַאגיצ ַא ,לכיק ַא ,קנורט

 :טנעקרעד ךיז רימ ןבָאה ןעקנירט םייב טשרע .טשינ קוק ןוא ייץימ,, לזעלג

 ?שטיװַאר ,ָאד ריא טכַאמ סָאװ --

 !יקצעניב --- ריא ןוא .הפיח ןייק רָאפ ןוא םירעש תיב ןיא ןזעוװעג ---

 ןיא ָאד ןיוו ךיא ,למערק-הסנרּפ ןיימ זיא סָאד --- ךָאד טעז ריא --

 .למע תירק

 ,טלעוו רעד ןיא ץלַא לַאפוצ רעליוה עקַאט זיא סע .םילוגליג ,םילוגליג

 רעדייא רָאנ ...ןדייל ןוא םילוגליג .טשינ ןביולג סָאװ ,יד ןביולג סע יו
 ךימ ןוא סָאבָאטױא רעד טגָאיעגנָא טָאה ןיקצעניב טגָאזעג סע בָאה ךיא

 ,ןגָארטעגקעװַא
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 ןייטש ריב לסָאי

 ,ןרָאבלעמ ןיא 1936 ,עקסַאלדָאּפ עלַאיב ןיא 1920 ןריובעג

 ,לארשי תנידמ ןיא 1950 רָאי םעד טניז ,עילַארטסיױא

 ,תבג ץוביק

 ןייטשריב לסָאי -- רע זיא רעקידמינּפ-ךעלגנעל ַא ןוא רעכעלכיוה ַא

 ,ךיד טריװרעסבָא רע ןוא ןָא ךיד טקוק רע .קיטייז לסיבַא ןָא ךיד טקוק רע
 ,ךיז ןכרָאהניײא יוװ ,ןרעה ױזַא טשינ ,ןרעה ןוא ןגייווש גנַאל רע ןעק רעבירעד

 טָאה -- קיזיפ ןייז ןופ סעקיטסירעטקַארַאכ עלעוטקעלעטניא עלַא יד ייב

 רעבָא ,טנעה רָאנ -- םידי ןייק טשינ .טנעה עטנוזעג ץנַאג רעבָא רע
 ןענייטשריב ןעק ךיא סָאװ ,םעד ןופ ץלַא סָאד ךיז טמענ רשפא ןוא .עטנוזעג

 ןענעז סעקינצוביק יד ןופ לייט רעסיורג א ןוא --קינצוביק סלא ןיוש
 ןיוש זיא רעקיגיוא-ןיורב-ףיט ןוא רעקירָאהצרַאװש ַא זיא רע זַא .ױזַא עקַאט
 .ןבעגוצוצ קיטיונ טשינ

 ןעמוקעג רָאי ןבלעז ןיא טעמכ ןענעז ,רָאי ןבלעז ןיא ןריובעג ןענעז ייז

 ,רעלאמ רעד ,רענגרעב לסָאי ןוא ןייטשריב לסָאי -- עילַארטסיױא ןייק
 תעשב רעטילימ ןשילַארטסױא ןיא טנידעג ןעמַאזצ ןבָאה ייז .,ןוז ןיימ
 תנידמ ןיא טצעזַאב טייצ רעבלעזרעד ןיא טעמכ ךיז ןבָאה ןוא ,המחלמ

 -החּפשמ ,עכעלנעזרעּפ ךיוא ,תוביס עשירַארעטיל יד רָאנ טשינ ןוא .לארשי
 ,טייקנדנובעגוצ ןוא ,טפַאשטנַאקַאב רעזדנוא ןזעוועג םרוג ןבָאה ,טעמכ עקיד
 ,טפַאשטניירפ ןוא

 ןוא ,רעדיל עטוג ןוא רעדיל טימ ןביױהעגנָא טָאה ןייטשריב לסָאי
 טקוקעג גנַאל ױזַא טָאה רע רעבָא .ןבעגעגסױרַא גנולמַאז ַא וליפַא טָאה

 זיא רע זַא ,ןסָאלשַאב טָאה רע זיב ,טעָאּפ סלַא --- קיטייז לסיבַא ךיז ףיוא

 ןטלגילפַאב ןופ ּפָארַא זיא רע ןוא .טעָאּפ יו רעקיַאזָארּפ רעמ ןתמא רעד ןיא

 א ףיױא טצעזעגניירא לטָאז ןיא טסעפ ךיז טָאה ןוא סוזאגעּפ ןשיטעָאּפ
 רעמ ,עזָארּפ עטוג ,עזָארּפ טביירש רע .דרעפ-סטעברַא ענשַאּפערָאה טושּפ

 עשיעּפָארײא םתס ןוא עשילגנע-שינַאקירעמַא ןופ העּפשה רעד רעטנוא
 תועּפשה עשידיי ביוא ןוא .עשיערבעה ןוא עשידיי יוװ ,רעקיאזָארּפ ענרעדָאמ
 ףיוא ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה רע .זיא טשינ רעװ יװ ןָאסלעגרעב רעכיג זיא
 םעד ןופ ןעניז ןרעטיירב ןיא --- זיא ןַאמָאר-ץוביק ןוא .ןַאמָאר-ץוביק ַא

 עכעלשטנעמלַא ןַא טרעיינ ,ןַאמָאר רעקידלארשי ַא רָאנ טשינ -- טרָאװ

 ,ףרָאד ןוא טָאטש ,ןישַאמ ןוא שטנעמ ןופ עיצַארגעטניא רעד ןופ שינעכוז
 ןענייטשריב טרעהעג רימ ןבָאה טלמונַא ָאד .יוג ןוא דיי ,םיבר ןוא דיחי
 ןיא סעקינצוביק רַאפ עקַאט ןוא ןַאמָאר םעד ןופ לטיּפַאק ַא ןענעיילריפ



 ןָאקיסקעל ןיימ 90

 ןוא רעביא ךיז ןקוק סעקינצוביק יד יװ ןעזעג ןעמ טָאה -- ץוביק ַא

 ערעזדנוא ןופ ףיט רעד ןופ רענייא טביירש ךעלדנע :רעביא ךיז ןעלכיימש

 רעקיזָאד רעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה רע רעדייא רעבָא ...סױרַא תומשנ

 -ץזָארּפ ענייז טוירּפעגסױא רעירפ ןייטשריב רעשידָאטעמ רעד טָאה ,עמעט

 ןוא ןטפַאשדנַאל עקידלארשי טימ ןעגנולייצרעד עניילק ,עטוג ףיוא תוחוכ

 ,םתס ןשזַאנָאסרעּפ

 ,יורפ ענייש ַא ןוא רעדניק ייוצ טָאה רע ,החּפשמ לעב ַא זיא רע
 טשרע ךיז טָאה ןוא ןדיי עקידנדערשטייד ןופ טמַאטש סָאװ ,טערַאגרַאמ

 ןייטשרַאפ וצ טוג טנרעלעגסיוא ןוא ,שידיי טנרעלעגסיוא ןעלסָאי ןבענ

 ,רוטַארעטיל ענרעדָאמ

 ףרַאד ללכ-ץוביק רעד ,גנירג וצ טשינ זיא ןיײרַא : ױזַא זיא ץוביק ןיא

 ןענעז ןעמַאנסױא ןייק .רעווש וטספרַאד ןעװוערָאה ןוא .ןעמענניײרַא ךיד
 טקַאּפעגניא .טכַאנרעביא .סױרַא גנירג וטסנעק רעבָא רַאפרעד .ָאטשינ

 ,אצי ופגב ,אובי ופגב :טייטש שמוח ןיא יו ,ןוא .קעװַא ןוא ךעלקעּפ יד

 -- ךיז ןגעֹװַאב יירפ רעמ וצ ןעקנעב טשינ לָאז רענייא ליפיוו ןוא

 ןיא ןרָאי ןביז ןיוש זיא ןייטשריב לסָאי .רעביא לָאמיײירד ןעמ טכַארט

 .ףָאש ןופ ךוטסַאּפ ַא זיא רע .ןבירשעג ןרעוװו רעטרעוו יד ןעוו -- ץוביק

 ַא סָאד זיא ןתמא רעד ןיא רעבָא ,דיל ַא יו סָאד טגני,ק עיזעָאּפ רעד ןיא

 ןזעועג טשינ טלָאװ םונהיג רעד יװ טנערב ןוז יד ,טעברַא ענשזרָאטַאק

 רעייז רָאנ טשינ ןייז טסלָאז וד זַא ,ןליוו ףָאש יד ןוא ...ןביוא רָאנ ,ןטנוא

 ייווצ ףיוא טייג סָאװ ,ףָאש עגולק רעייז ןימ ַא ןײלַא ןייז טסלָאז רָאנ ,רבח
 סע טָאה ןעזעגסיוא .ןעזעג טעברַא רעד טָא ייב ןעלסָאי בָאה ךיא ...סיפ
 רעבָא ,ןענבל ייב ןעלחר רַאפ ןעניד סבקעי ןופ רעדליב יד ףיוא יװ עקַאט
 יד ןוא ,םינּפ ןכעלגנעל ןייז ןופ ןכָאב ןיא ןענורעג טָאה סייווש רעד

 ןעזעג םיא ךיא בָאה טכַאנרַאפ רעטעּפש .םירבא חיימר עלַא ןופ טייקדימ
 ַא טימ ןקור ךיז ,טעקַאנ לטרעפיירד ,לַאטש-קלעמ רעד ןופ שטילג ןיא

 םייב יוװ -- ףָאש יד ןוא ,רערעדנַא רעד וצ ףָאש ןייא ןופ עלעקנעב ןיילק

 ןלופטנַאלַאט םעד ןופ םינּפ םוצ סנטניה יד טימ --- תומהב יד טָא ןקלעמ
 ןופ תומשנ עטריצילּפמָאק ןופ רענעק ןוא רעטכַארטַאב ,רעקיַאזָארּפ ןגנוי

 שירַאנ זיא סע יאדווא ...רעמינּפ ענעסָאלשרַאפ טימ .ןעיורפ ןוא רענעמ
 ןופ געווסנדייל רעד ,געװ רעד זיא סָאד רעבָא :ןגָאז וצ ענָאלבַאש ןוא
 יד טעוװו ןייטשריב זַא .ןברק ןופ געוו רעד זיא סָאד ,ןביירש ןקיטרעווכיוה

 ,תמא רעד זיא סָאד רעבָא .ןעלכיימש רע טעוװ -- ןענעייל רעטרעוו
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 ןוירג ןב לאונמע

 ןיא ,.1903 רָאי ןיא ,דנַאלשטייד ,יולסערב ןיא ןריובעג

 .ביבא לת ןיא טניווװ ,1936 רָאי םעד טניז לארשי ץרא

 טָאה סָאװ ,יקסוועשטידרעב ףסוי הכימ ןופ ןוז ַא זיא ןוירג ןב לאונמע
 עקידנביירש ןופ ןיז עקידנבירש .ןוירג ןב ףסוי הכימ ןפורעג ךיוא ךיז

 ןקיזָאד םעד ייז טנָאמרעד ןעמ זַא ,ביל טשינ ךעלטנייוועג ןבָאה סעטַאט

 ןב לאונמע ןוא .ללכה ןמ יאצוי ןענַאהרַאפ רעבָא ןענעז סע .ןרעייז סוחיי

 םיא טנָאמרעד ןעמ זַא ,ביל רע טָאה רָאנ טשינ ,ללכה ןמ אצוי ַא זיא ןוירג

 טשינ םיא טנָאמרעד ןעמ ןעוו ,זייב רעייז ןזעוועג טלָאװ רע רָאנ ,סוחיי םעד
 -ןדייל ,ןליטש ַא -- רעטָאפ ןייז רַאפ טלוק ַא טָאה רע .סוחיי ןקיזָאד םעד

 ,טלוק ןזעיגילער ,ןכעלטפַאש

 טסיאייסע ןַא ןוא רעלטּפַאשנסיװ:רוטַארעטיל ַא רקיעב זיא ןוירג ןב .ע
 -- ןטסערג רשפא ןוא -- ןסױרג ַא רעבָא ,סעמעט עשירַארעטיל ףיוא

 ןצנַאגרעד וצ ףיוא סיוא רע טיג סעיגרענע עשירַארעטיל ענייז ןופ לייט

 לכה ךסב טָאה סָאװ ,רעטָאפ ןייז ןופ קרעו עסיורג סָאד םינפוא עלַא ףיוא

 ןבירשעג טָאה יקסוועשטידרעב ףסוי הכימ .רָאי 56 יװ רעמ טשינ טבעלעג
 ַא ןזעװעג זיא רע .שטייד ןוא שידיי ,שיערבעה -- תונושל יירד ןיא

 ײלרעלַא ףיוא ןבעג וצ ידכ .רעלטפַאשנסיװ ןוא טסיאייסע ,טסירטעלעב

 ןוירג ןב לאונמע טשרעהַאב רעטָאפ ןייז ןופ קרעװ םעד ןוקית ַא םינפוא
 ןַא זיא רע ,ךַארּפש עשטייד יד ןוא עשיערבעה יד טקעפרעּפ שירַארעטיל

 שידיי ,דמערפ ןבילבעג םיא זיא שידיי רעבָא -- טסיליטס רעטנַאגעלע

 השורי:שידי רעשירעלטסניק רעסיורג רעד ךרוד טנעָאנ רעבָא םיא זיא
 ךרוד עקַאט ןוא .""בורק ןטייוו ַא ןופ םיבתכ עשידיי,, יד ,רעטָאפ ןייז ןופ
 יװ ,עטייו עכלעזַא ךיז ןענעז ''בורק ןטייוו ַא ןופ םיבתכ עשידיי, יד טָא

 ,עטנעָאנ ןרָאװעג תורוש עקיזָאד יד ןופ רעביירש רעד ןוא ןוירג ןב לאונמע

 ןופ םינּפ עשיּפיט סָאד טָאה ןוא רעכיוה ַא ןוא רעקנַאלש ַא זיא רע

 רעייז זיא רע ןוא -- ןוירג ןב .ע -- דנַאלשטייד ןופ טנעגילעטניא ןשידיי ַא
 לסיבַא לָאמעלַא ןוא .קידוװעמעש לסיבַא טעמכ ,ןשטנעמ טימ טקערָאק

 רע זיא עיסעּפָארּפ רעשירעביירש ןייז ץוח .ןטלעוו ערעדנַא ןיא ןגָארטרַאפ
 ןייז ןופ ןעמָאנ ןפיוא קעטָאילביב רעד ןיא עקַאט ןוא ,רעקעטָאילביב ַא
 טלעוו רעד ןיא ןקעטָאילביב עלַא ,ביבא לת ןיא ןוקריה בוחר ףיוא רעטָאפ

 בָאה טפָא .סרעקעטָאילביב עלופטעטעיּפ עכלעזַא ןשטנווועג ךיז ןטלָאװ

 טשינ ןעמ טדער טרָאד .טכוזַאב ןוירג ןב .ע קעטָאילביב רעד טָא ןיא ךיא
 טרָאד זיא טרָאװ עטגָאזעגסױרַא עטסליטש סָאד וליפַא לייוו -- רעטרעוו טימ
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 ןרעטעלב ןופ ךַארּפש רעד טימ ןעמ טדער טרָאד .ךיוה וצ ץלַא ךָאנ

 ַאזַא ןיא .ןזייװנָא סיּפע רעגניפ םעד טימ לַאפ ןטסעב ןיא ןוא --- רעכיב

 יקנוו ןפיוא ךיז ןעמ טייטשרַאפ טקעלעטניא רעטיול ןופ קעטָאילביב

 בָאה -- ןוירג ןב .ע טימ ןרָאװעג טנַאקַאב קילעפוצ לָאמַא ןיב ךיא זַא

 "נוװַאב ַא רַאפ סָאװ םיא ןלייצרעד וצ ןטלַאהנייא טנעקעג טשינ ךימ ךיא

 -טלעוו ןייז שטָאכ -- םיבתכ עשידיי סרעטָאפ ןייז ןופ ןיב ךיא רערעד

 ...טענַאלּפ ןרעדנַא ןַא ןופ יו רימ רַאפ זיא ,עשינַאעשטינ יד ,גנומענַאב

 .ןבירשעג רעטָאפ ןייז ןגעוו בָאה ךיא זַא ,טלייצרעד ןענוירג ןב .ע בָאה ךיא

 ןייז ףיוא ןסַאג וליפַא ,םוסריפ גונעג טָאה יקסוועשטידרעב שטָאכ ןוא

 ךיא לייוו -- רעמ ךָאנ .טניירפ ןיימ ןרָאװעג יװ יַאס ןיוש לאונמע זיא ; ןעמָאנ

 ןבירשעג טָאה סע סָאװ ,רעטָאפ ןייז ןגעוו ייסע םעד טמירעג ךיוה ױזַא בָאה

 -- ןעמוקעגרָאפ זיא שינעעשעג עשיגַארט ַא ךָאנ ןוא .רעטומ סלאונמע

 ףיוא ןזעוועג ןיב ךיא ,ןברָאטשעג זיא ןוירג ןב ףסוי הכימ ךָאנ הנמלא יד

 ןענעז סָאװ ,רעטרעװ עניימ ןוא ;ןבירשעג ריא ןגעוו בָאה ןוא היוול רעד

 ץרַאה סָאד טרירעגנָא ףיט ץעגרע ןבָאה ,ץרַאה ןטספיט ןופ ןעמוקעג

 ןזעועג זיא יז -- רעטָאפ ןייז ןוא רעטומ ןייז ןופ דנוב רעד .ןוז ןופ

 .ןטלעז יװ ,טסייג ןופ גוויז ַא ןזעועג זיא -- יורפ עטייווצ סרעטָאפ ןייז

 ןעלטימ ןוא טייצ ריא לא ןַאמ ריא ןופ טױט םעד ךָאנ טָאה יז ךיוא

 הכימ ןופ קרעװ םעד ןוקית ַא ןבעג וצ ףיוא טעמדיוועג ןטנעלַאט ןוא

 .יקסוועשטידרעב ףסוי

 טימ ןוירג ןב .ע זיא העבש רעד ךָאנ דלַאב ,קיטימ ךָאנ תבש ַא ןיא
 רימ וצ ןעמוקעגפיורַא --- וָאנָאטרעב הרובד ןירעלטסניק יד --- יורפ ןייז

 עניימ רַאפ ןעקנַאד וצ -- רעגייטש ןייז יוז -- רעטרעוו ןָא .ביבא לת ןיא
 ,הנתמ ַא טכַארבעג טָאה רע ןוא .,רעטומ ןייז ןופ היוול רעד ןגעוו רעטרעוו

 ןופ קרעוװ:סנבעל עכעלטפאשנסיוו סָאד ,שטייד ןיא טנאילָאפ ןקיזיר א

 גנושרָאפ עקיטומ ןייז טלַאהטנַא סָאװ ,םיזירג דנוא יניס,, רעטָאפ ןייז

 -- םירפסה רפס םעד ןופ דוסי םעד ןופ ןשינעפיט עטסנגרָאברַאפ יד ןגעוו
 תמאב בָאה ךיא -- רעטרעװ ןָא טקנַאדעג ךיא בָאה טציא .שמוח םעד

 ןב לאונמע טָאה ךָאד ןוא --- -- .טרעוו טשינ הנתמ יד ןיב ךיא זַא ,טליפעג

 רעבָא ,ןסיוו ןיימ טול רעביירש ןשידיי ןייא וצ זיולב טרעטנענרעד ךיז ןוירג

 רעטרעטעגרַאפ ןייז רעכלעוו וצ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד וצ ללכב טשינ

 ,לרעּפ עשיסַאלק ,תורצוא עטשטנעבעג-טָאג ןגָארטעגוצ טָאה רעטָאפ
 לארשי ןיא רעביירש-שידיי עקידנטיײדַאב ןוא עכיײרלָאצ יד ןופ זיירק ןיא

 ןעזעג טשינ לָאמנייק ןוירג ןב לאונמע ךיא בָאה

,6 



 3 ןָאקיסקעל ןיימ

 היוול סנוירג ןב לחר
 ןופ היול רעד ףיוא ןזעוועג ךיא ןיב ,1956 רַאונַאי ןט1 םעד ,קיטנוז

 תיב ןפיוא ור רעקיבייא ריא וצ טיײלגַאב .יקסוועשטידרעב-ןוירג ןב לחר

 עריא ןופ 54 טָאה סָאװ ,יורפ עכעלרעה יד ביבא לת ןיא קחצי תלחנ םלוע
 יד ןופ םענייא ,וליפַא טיוט ןיא ןוא ,ןבעל ןיא טײלגַאב ןילַא ןבעל ןרָאא 6

 רע טגנַאלַאב יאדווא .ןוירג ןב ףסוי הכימ ,ןדיי ייב רעביירש עטסנביוהרעד

 ךיוא ,קילַאיב יו ,רעבָא -- רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד וצ לַארגעטניא
 ענייז ןיא לייט םעניילק ַא טָאה רע .רעשידי רעד וצ לַארגעטניא ױזַא

 ןבָאה ןטפירש יד טָא לייו רַאפרעד רָאנ ,שידיי ןיא ןבירשעג ןטפירש

 טימ יצ ,טײקנדײשַאב טימ .ןוקית רעייז ןעמוקַאב טנעקעג טשינ שרעדנַא

 עשידיי :ןפורעג ייז רע טָאה ליפעגדלוש ןקיניזטסווװַאברעטנוא ןַא סיּפע רָאג

 טָא ןופ קרָאי-וינ ןיא עבאגסיוא-"ףוקיא ,, רעד וצ .בורק ןטייוו א ןופ םיבתכ
 .ןבעל א ןגעוו דילסעביל---המדקה א ןבירשעגנָא ןוירג ןב לחר טָאה םיבתכ יד

 ןוירג ןב לחר טָאה ןטפירש ספסוי הכימ ןוקית א ןבעג ןיא .עזָארּפ ןיא דיל א

 .ןוקית םענעגייא ריא ןענופעג

 םענייא ןופ זיירק רעשידרע רעד קיבייא ףיוא ךיז טסילש טָא ןוא

 ןיא טכַארטעגוצ זיא סע ןעוו טָאה טָאג סָאװ ,םיגווז עטסכעלרעה יד ןופ
 ,ןעמוקעג זיא רע טענַאװ ןופ ,ףױרַא קירוצ טייג ןוא ,למיה

 יד .ילב טילב למיה רעד .םלוע תיב ןפיוא קיטימכָאנ רעליטש ַא
 .ןירג ןעילב םלוע תיב ןופ רעיוט םייב ןסערּפיצ יד .סייוו ןעילב סנקלָאװ

 ףרַאד ױזַא ,ןיילק זיא היוול יד .דלָאג-קיטימכָאנ ןליטש טימ טילב ןוז יד ןוא

 רעד .'בורק ןטייוו, םעד ןופ הבורק עטסטנעָאנ יד ןטײלגַאב םייב ןייז סע
 יד ןיא העירק ןטינשעגנייא ןוש טָאה אשידק הרבח רעד ןופ שמש

 זיא טָא ןוא .ןוירג ןב ףסוי הכימ ןוא לחר ןופ ןוז ןקיצנייא ןופ םישובלמ

 ףיט ךיז טגיוב ןרבק רעד .ןעמוקעגנָא .ןטנוא ןיוש זיא תמ סָאד .רבק סָאד
 ןוא ,םיכירכת יד ןיא ּפָאק םעד רעטנוא לסיבַא טביוה ןוא רבק ןיא ןיירַא
 ןופ ןשיק םעד ףיוא ,דרע ןופ טעב םעד ןיא טכערוצ לסיבַא םיא טגייל

 ןלַאפ סָאד ןרעה ןעמ טעוװ דלַאב ןוא ףיוא ךיז טביוה ןרבק רעד .ןייטש

 .ןביוהנָא ךיז טעוו סע ןוא -- סעגר .דרע סעקדורג יד ןופ
 .רבק םורַא זיירק םעניילק ןיא ליטש ,ליטש ןרָאװעג זיא סע

 טליפעג ןבָאה עלַא .טעשטּפעשעג טשינ וליפַא טרָאװ ןייק טָאה רענייק

 ערַאבעזמוא ןופ ילפ-רעטַאלפ ַא -- טרעהעג טייהרעליטש וליפַא ןוא ---
 ןקידנטרַאװ ןופ ןעלגילפ יד -- רעהַא ןגיױלפעגנָא ןענעז סָאװ ,ןעלגילפ
 ןבָאה ןעלגילפ יד --- רָאי קיסיירד ןוא ףניפ ןיוש --- ןביוא טרָאד ןופ ,גווז
 סעקדורג עטשרע יד .ןגױלפעגפױרַא ריא טימ ןוא ןעמונעגמורַא המשנ יד
 9.6 ,ןלאפ ןביוהעגנָא ןבָאה דרע
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 ןימינב 'ר
 רָאי ןיא ,1880 רָאי ןיא ,עיצילַאג ,וװָארָאבז ןיא ןריובעג
 ,םילשורי ןיא טניוו ,לארשי ץרא ןייק ןעמוקעג 7
 ףוס ןברָאטשעג .ןאמדלעפ-רעלדאר :ןעמָאנ-החּפשמ ןייז
 ,1957 רעבמעצעד

 ,עטסשיגָאל עמַאס יד ןענעז סָאװ ,טלעו רעד ןיא ןעעדיא ןענַאהרַאפ

 ןכַאמ וצ רעכעלקילג לסיב ןיילק ַא : ךַאז ןייא רָאנ ןסיוא שוריפב ןענעז ןוא

 ןשיוצ -- טרעקלעפַאב סָאװ ,שינעפעשַאב עכעלקילגמוא עקיזָאד סָאד

 .שטנעמ זיא ןעמָאנ ריא סָאװ ןוא ,ץראה רודכ םעד -- ןשינעפעשַאב ערעדנַא

 טלָאװ --- ןליצ ערעייז ןכעלקריוורַאפ לָאז ןעמ זַא סָאװ ,ןעגנוגעװַאב ןענַאהרַאפ
 ןסָאגרַאפ טרעוװ יז יו ,קילג טימ לָאמנייא טימ ןרָאװעג ןסָאגרַאפ דרע יד

 ףױרַא גנורּפש ַא טיג ןוז יד זַא ,גָאט-סגנילירפ םענייש ַא ןיא טכיל טימ

 רעריפ ןוא ,עכלעזַא ןעגנוגעוװַאב ןוא ןעיידיא ןענַאהרַאפ .טנָאזירָאה ןפיוא

 רעד ןיא יַאס ,ןעיידיא עכלעזַא ןופ רעפַאש ןוא ןעגנוגעווַאב עכלעזַא ןופ
 .רעקלעפ ענלצנייא ןופ ןעמער יד ןיא יַאס ןוא ,רעצנַאג רעד ,טייהשטנעמ
 עיידיא יד יװ רענעש ןייז ןעק סָאװ -- -- -- טלעוו רעד ןופ ןעמער ןיא

 ןעק סָאװ --- ןעמער-טלעוו עשידיי ןיא ןוא ? םזיכרַאנַא ןשיטסילַאעדיא ןופ

 ךעלריטַאנ טסילש סָאװ ,םזילַאירָאטירעט ןופ עיידיא יד יו רענעש ןייז

 סָאװ -- לארשי תנידמ ןופ ןעמער יד ןיא --- -- -- ןוא ,לארשי ץרא ןייא

 םַארגָארּפ רעצנַאג ריא סָאװ ,גנוגעװַאב-''דוחיא, יד יו רענעש ןייז ןעק

 -רעטנוא ןיא ָאד ןענעז עכלעוו ,רעטרעוו יירד יד ןיא ןסָאלשעגנייא זיא
 תוברקתה :סױרַא טיג גנוגעווַאב יד סָאװ ,י''רנ, טפירשטייצ רעד ןופ לטיט

 -טייצ ַא רַאפ ללכב ןעמָאנ רערענעש ַא ןייז ןעד ןעק ןוא .תיברע-תידוהי

 ?יירנ, --- !'טכיל,, יו טפירש
 יד עלַא ןוא ןעגנוגעװַאב יד עלַא זַא ,סיוא ױזַא ןיוש טמוק סע רעבָא

 ןוא ןעגנוגעװַאב יד טָא רעטניה ןעייטש סָאװ ,ןשטנעמ יד עלַא ןוא ,ןעיידיא

 ןיוש ןצונ ייז ביוא ןוא ,טייז ַא ןיא ןעייטש ןוא טייז ַא ןיא ןעייג ,ןעיידיא
 ,סנגיובנלע ערעקרַאטש ָאד לָאמעלַא ןענעז -- סנגיובנלע יד זיא סע ןעוו

 .קעוַא קור ַא ייז ןביג סָאװ
 -גטכייל עקיזָאד יד ןופ רענייא ןזעוועג זיא גרעבנייטש ןמחנ קחצי .רד

 ַא רעטנוא ןענַאטשעג ,טכיל ןייז טימ ןעמַאזוצ ,לָאמעלַא זיא סָאװ ,עקיד

 ךיוא טָאה ןימינב 'ר ןוא -- טרָאװ עשילעגנַאװע סָאד טייג סע יוװ --- לפעש
 ןוא ןבעל טלעװ ןשידיי םענײמעגלַא ןיא גרעבנייטש .עילָאד עבלעז יד

 ןופ ןעמער יד ןיא .ימלתה עשוהי טציא ךיז טפור סָאװ ,ןימינב 'ר
 ,לארשי תנידמ
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 וצ ,ףרַאש רעייז ,ףרַאש טפָא טביירש ןוא טדער -- ןימינב 'ר -- רע
 לָאמַא ןוא -- "רנ, טפירשטייצ ןייז ןיא רע טביירש ױזַא ןוא ,ףרַאש

 ףיוא ןעגנָאהעגסױרַא ''דוחיא, םעד ךרוד ןרעוו סָאװ ,ןטַאקַאלּפ ףיוא ךיוא

 לארשי תנידמ ןיא עטסקידרעוװביול עמַאס סָאד ןוא .םילשורי ןופ ןסָאג יד

 טריטסעלָאמ רענייק ןוא יירפ טקורדעג ןרעוו רעטרעוו סנימינב 'ר זַא ,זיא
 ךָאנ וליפַא לָאמטּפָא --- סנייז טרָאװ ףרַאש וצ ַא טרעוו יאדווא .טשינ םיא

 ,טגָאזעגסױרַא ןרעוו וצ טרָאװ םעד ןופ טכער סָאד רעבָא ,טריקיטירק רעפרַאש

 ,דנַאלגנע ןיא יו שממ .טרינָאיטסעװק טשינ טרעוו

 שילַאכרַאירטַאּפ םעד ןענעגעגַאב וצ ןעמוקעגסיוא זיא לָאמ עכעלטע

 :ןשינעגעגַאב עכלעזַא יירד ןענָאמרעד לע ךיא .ןימינב 'ר ןקידנעעזסיוא
 ,"םאה ןג, -- סעמַאמ יד ןופ ןטרָאג רעד ,1954 טסברַאה ,טכַאנרַאפ ,הפיח
 ,טפַאשטניירפ ןופ טסעשז ןימ ַא ,רעבַארַא עקיטרָא יד דובכל שינעגעגַאב ַא

 סעּפורג .טריזינַאגרָא רָאי סעדעי גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעד ךרוד טרעו סָאװ
 עדעי ,סעּפורג ענעסָאלשעג ןיא םורַא טייטש ןעמ ,רעבַארַא סעּפורג ,ןדיי

 עּפורג ַא זיא טָא ןוא ,טדער ןעמ ןוא ,טלַאטשעג רעלַארטנעצ ַא םורַא עּפורג

 ,םישובלמ עשיטסירעטקַארַאכ יד ןיא ,רעבַארַא עכעלטע ןוא ןדיי עכעלטע ןופ
 סָאװ ,םורַא לפייר ןכוט ץרַאװש ַא ןוא ּפעק יד ףיוא רעכיט עסייוו יד טימ

 רעכיוה וצ טשינ ַא עּפורג רעד ןופ ןטימ ןיא .םֶרָאפ ןיא ךוט סָאד טלַאה
 טדער רע ןוא דרָאב עסייוו ,עגנַאל ַא ,קידמכח דימלת ,ךעלקיד לסיבַא ,דיי

 ךָאד רע טלָאװ ,ױזַא טָא .עקידנעײטשמורַא יד וצ טכידעג טלייצרעד ןוא

 ,.,"דוחיא,, .םוטעמוא ןוא גָאט עלַא ןעזסיוא לארשי ץרא לָאז ,ןלעוו

 טלעטש ,םאה ןג ןיא ןזעוועג טרָאד טלָאמעד זיא סָאװ ,יקסניּפ דוד

 טסווועג טָאה ןימינב 'ר זַא ,ןזעוועג ךיא ןיב טשַארעביא יװ ןוא רָאפ ךימ

 רענייב יד --- םילשורי -- 1955 רעבמעטּפעס זיא טָא ןוא -- -- .רימ ןגעוו

 ןביז ךָאנ ןרעוו ,"דוחיא  ןופ רעדנירג םעד סענגַאמ בייֵׂש הדוהי .רד ןופ

 סע ןוא לארשי ץרא ןייק טכַארבעג ,עקירעמַא ןיא ןעור קיליײװטיײיצ רָאי

 ַא םיא םורַא ןוא -- ןימינב 'ר זיא טָא ןוא .היוול עטייווצ יד רָאפ טמוק

 ערעייז טקישעג ןבָאה סָאװ ,ףרָאד ןכעלטניירפ ַא ןופ רעבַארַא עּפורג

 יז גנַאל -ןרָאי טָאה סָאװ ,טניירפ ןתמא רעייז ןופ היוול רעד וצ םידבכנ

 סעסענגַאמ רבק םענעפָא םייב טייטש טָא ןוא .עביל ..,וצ טצעהעג

 רעד ןיא סָאװ ,שרוי רעטלַא ,רעדימ ןייז ,שרוי ןייז ,טניירפ רעטסערג

 ,טדערעגנייא סנטצעל ךיז רע טָאה -- רבדמב ארוק לוק ַא ןייז ןופ טייקדימ

 טעשטּפעשעג ךעלנעזרעּפ םיא ןרעוו ןעיידיא ענייז ןוא ,איכנ ַא זיא רע זַא

 רעסיורג רעד ןיא -- 1956 רעמוז --- םילשורי רעדיוו ןוא --- -- .טָאג ןופ

 ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא סע ווו ,עדייבעג-תסנכ רעד םורָא גנופיטרַאפ-לָאט
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 עשילגנע יד ןופ הנתמ ַא ,ךיוה ןַאמ-יירד ,הרונמ ענרעּפוק ,עסיורג יד

 ףענימינב 'ר ךיא עז ,רעירַאטנעמַאלרַאּפ -תסנכ יד וצ רעירַאטנעמַאלרַאּפ

 סע ווו ,זיוה ןבלעז ןיא טניוו רע .טענַאד ןופ טייוו טשינ ָאד טניוװ רע
 ַא ןוא עליטש ַא ןוא עדלימ ַא ןוא ענייש ַא זיא יז .עניזוק ַא עניימ טניווװ

 ןימינב 'ר זַא ,רימ טלייצרעד יז ןוא טמיטשעג שיריל לָאמעלַא ןוא עכיוה

 ריא ףיוא ריא ייב טפָא טגערפ רע זַא ןוא ןסעומש וצ ריא טימ ביל טָאה

 ןסירג םיא טקיש ןוא ןיזוק
 רעד םורַא זדלעפ ןיא לָאט םעניילק ןקיזָאד םעד ןיא ּפָארַא קוק ךיא

 ןימינב 'ר יוװ עז ןוא --- זדלעפ קיטש ןייא ךָאד זיא םילשורי ץנַאג -- תסנכ
 קרַאטש ענייז טימ ןָא ךיז טגנערטש ןוא הרונמ רעד םורַא טרָאד טייג

 רעד ןופ סמערָא ענרעּפוק יד ףיוא ןפעילערַאב יד ןעז וצ ןגיוא עפַאלש

 ,ך"נת ןופ רעדליב רָאפ ןלעטש ייז .הרונמ

 ,טשינ םיא טקרעמַאב רענייק ןוא --- ןײלַא רענייא טציא ָאד זיא רע
 ךיא ןוא .גנופיטרַאפ רעד ןופ דנַאר םייב ןביוא ייטש סָאװ ,ךיא רָאנ ןוא

 ,ןייז ןעק ...ןיילַא ךיז וצ סיּפע טעשטּפעש רע ןוא טרילוקיטסעג רע יוװ עז

 רע זַא ,ןלַאפעגנייא טציא םיא זיא סע סָאװ סָאד ,ןביירשפיוא סע טעוװ רע זַא

 ןטספיט ןופ .סע ןענעז רעטרעוו עסיורג זַא ,ןייז ןעק ,ןעמוקמייהַא טעוו

 בלַאה ַא יװ רעמ ןיוש . ,. .דוחיא ..,סיוועג ייז ןעמוק ץרַאה ןטקיטייוװעצ ןוא

 טרעדנוהרָאי בלאה א יוװ רעמ ןיוש ןוא עעדיא יד םיא טגלָאפראפ טרעדנוהרָאי

 .עיידיא רעד טָא טימ לארשי ץרא ןיא טײקכעלטפַאשלעזעג יד רע טגלָאפרַאפ

 עזַארּפַארַאּפ ַא טעשטּפעשעג טציא ןוא ָאד רע טָאה -- רשפא --- רשפא

 --- םיתאל םתוברח ותתכו -- רעטרעוו יד ןופ טרעדנוהרָאי ןטסקיצנאווצ ןיא

 ,טנייה ןעד רימ ןסייוו ...קירוצ רעטרעדנוהרָאי קיצנאווצ ןוא ןביז טימ ןופ
 רענעי -- סקווו ןיא ןיילק רעדָא ,טלַאטשעג ןיא סיורג ןזעוועג רע זיא יצ

 רעדָא ,ינק יד זיב דרָאב ַא טַאהעג רע טָאה יצ ןוא ,רעעז רעטרַאּפשעגנײא
 ךָאד ןענעק רימ -- -- ןקַאב יד םורַא ליונק ןקירָאה ןטכידעג ַא זיולב
 ןיא ןגרָאמ םעד ןעז טשינ רעבָא -- ןטכענ םוצ טנייה םעד ןכיילגרַאפ זיולב
 רעכיוה'ןַאמ-יירד רעסיורג רעד םורַא טציא ,דיי ָא רעד ןוא .טנייה םעד

 ,םיא ןפערט ןלייפ עלַא ןוא ,טשינ םענייק ןפערט ןלייפ ענייז סָאװ ,הרונמ

 ןטימ ךָאד ליוו רע ןוא ,לארשי תנידמ רַאפ ,לארשי ץרא רַאפ סטוג ךָאד ליוו
 ,הבהאו תמא תודוסי לע תיברע:-תידוהי תוברקתה ַא ןבעל ןוא בייל ןצנַאג

 טיג רע סָאװ ,טפירש רעד ףיוא ךיז טביירש סע יװ ױזַא --- קדצו םולש
 טימ םיא ןפמעקַאב סָאװ ,יד וליפַא קפוסמ טשינ ןענעז םעד ןיא .,סױרַא
 "טיט ןופ רעוװעג םעד טימ -- רעוועג ןטסלַאטַאפ ןוא ןטצעל עמַאס םעד

 ,5 ... ןגייווש
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: 

 (קָאסַאב קוס ב הש מ
 ןיא ןרָאיטנגוי יד .1907 רָאי ןיא ,ענווָאק ןיא ןריובעג
 ץוביק ןיא טניוװ .לארשי ץרא ןיא 1936 טניז .ענליוו
 ,בקעי תודשא

 ,תרנכ םי םעד ןופ ץיּפש ןטסקידמורד םעד ןופ םורד וצ רעטעמָאליק ףניפ
 ןקיטייצרַאפ קרַאטש ַא ןופ ןעמרָאפ יד ןענעז גערב ןייז ןופ ןעמרָאפ יד סָאװ
 רֶע טגיל רעטעמָאליק ןייא .בקעי תודשא ץוביק רעד טגיל ,אמתסמ -- לדיפ
 רעד ןופ רעטעמָאליק יירדייווצ ַא ןוא הכולמ-ןדרי רעד ןופ ץינערג רעד ןופ

 -ַארגָאעג עלַאנָאיצַאנרעטניא טנַאגַאװַארטסקע עכלעזַא .הירוס ןופ ץינערג

 רענייק ,לארשי תנידמ ןיא טייקנטלעז ןייק טשינ ןענעז ןטייקטנעָאנ עשיפ

 עקיזָאד יד ןופ רעניווניא יד ןופ רע ןטלעז ןוא טשינ סע טנָאמרעד

 טנָאמרעד ןעמ .תעל תעמ ןיא העש קיצנאווצ ןוא ריפ סע טקנעדעג ןטיבעג

 םענעטלָאשרַאפ ןיא ןיײגּפָארַא ףרַאד ןעמ ןוא ןסיש ןָא טביוה ןעמ זַא רָאנ ךיז

 ,טלקמ :רע טסייה ָאד דנַאל ןיא ,שילגנע ןיא טסייה רע יװ ,י"רעטלעש;,

 -טפירש ןוא טעָאּפ רעשיערבעה רעד טניוװ בקעי תודשא ץוביק םעד טָא ןיא
 רע .טָאה לָאמַא .קָאסַאב-קוסב השמ רעצעזרעביא ןוא רָאטקַאדער ,רעלעטש

 עשידיי ןביירש םענעי ןופ םיא זיא טנייה .רעדיל עשידיי ןבירשעג ךיוא

 רעשידי רעד וצ עביל עקרַאטש ןוא עתמא ןַא ךָאנ ןבילבעג רעדיל
 ,רוטַארעטיל

 טָאה ןעמ ןוא טוג סע ןעק ןעמ יבַא סָאװ ,ןושל ןימ ַאזַא זיא שיערבעה
 קָאסַאב השמ ןוא .םעד ןיא טעברַא ןיוש ךיז טניפעג -- טנעלַאט וצרעד
 זיא רע ןוא ןגָאלרַאפ עשיערבעה עסיורג יד ןופ םענייא ןיא ןעמונרַאפ זיא
 טעברַא עשירָאטקַאדער-שירַארעטיל ןייז ,ןיב ַא יו טכַאנ ןוא גָאט ןעמונרַאפ
 --- ביבא לת ןיא ןרָאפוצנײרַא סיוא םיא טמוק טפָא רעבָא ,ץוביק ןיא רע טוט
 טפָא ךיז רימ ןגעלפ ױזַא ןוא טעברַא עיינ ןעמענ ןוא טעברַא ןבעגוצּפָא
 ַא שטָאכ ןוא .ןסעומש ןוא עװַאק לזעלג ַא ןעמַאװצ ןעקנירט ןוא ןעז
 ןוא וויסנעטניא ױזַא דנַאטשמיא ךיוא רע זיא -- רָאג זיב .רעקידוװעדערַאב
 רעטכיד עשידיי יד ןגעו רקיע רעד ,קָאסַאב השמ -- ןרעה וצ שיגרענע
 אצמנב תוישעמ עכלעזַא ןענעז רימ ייב יו ױזַא ןוא .טלעוו רעד רָאג ןופ
 .ןדער םוצ ףָאטש ןייק טלעפעג טשינ לָאמנייק טָאה ,בורל

 ןכירטש-םינּפ עניד טימ ,קָאסַאב השמ ,רעסיורג ןייק טשינ זיא רע
 רעכיז זיא -- ץוביק ןיא תפר ןיא ךיוא טעברַאעג לָאמַא טָאה רע ביוא ןוא
 רעדיל טביירש רע שטָאכ -- -- -- .הקד ייב רָאנ ,תוסג תומהב ייב טשינ

 ןוא סעיגָאלַאטנַא ןיא ָאד ןענעז ייז שטָאכ ןוא ןרָאי עשירעפעש ענייז עלַא |
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 רעדיל טימ ןעגנולמאז עניילק עטראצ ענייז ןעניישרעד טרָאד ןוא ָאד

 ןוא ןקיטכירפיױא םעד טימ ןפוא ןוויטַאװרעסנָאק ַא ףיוא ענעבירשעג

 ןיק טשינ קוסב השמ טדער -- ליפעג ןוא ץרַאה ןטושּפ ,ןויטַאװרעסנָאק

 עיזעָאּפ ןגעוו ןדער וצ ביל טָאה רע .ןפַאש ןייז ןופ טיבעג םעד טָא ןגעוו ךס

 .עיזעָאּפ רעד ןופ ןעמעלבָארּפ ןגעוו ,ךות ןיא

 ןעגנוצעזרעביא ענייז ןופ גנולמַאז ַא ןבעגוצסױרַא זיא םולח ס'קוסב

 -- רעטכיד עטלייצעג ןופ םיריש עטלייצעג ,עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןוֿפ

 ןלָאז -- לרעּפ יװ --  ןבילקעג ןוא לרעּפ ענעבילקעג ַא דיל סעדעי רעבָא

 יד ןעמוקעגנָא ןענעז סע זַא .גנוצעזרעביא רעד ןיא רעטרעוו יד ןייז ךיוא

 רעד ןופ דנַאברַאפ"טַאר ןיא גנוגנערבמוא רעד ןגעוו תועידי עשיגַארט

 בשימ ךיז קוסב טָאה --- ןטרָאד רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ טנַאװ-חרזמ

 ,םעה ישודק יד ןופ רעדיל יד ןופ ביילקסיוא ןַא ןגעוו רימ טימ ןזעוועג

 טריסערעטניא םיא טָאה עלַא ןופ רעמ .דחואמה ץוביקה ןופ טפירשטייצ ַא רַאפ

 -- רע ןעװ ,טנעקעג ךָאנ ןלױּפ ןיא לָאמַא םיא טָאה רע .שיקרַאמ ץרּפ

 םשור רעד ןוא ענליוו ןיא ןזעוועג לרוחב גנוי ַא רָאג ךָאנ זיא --- קוסב

 ,גנַאל ןבעל ַא ףיוא ןבילבעג זיא

 טגָאזעג בָאה ךיא ןוא ןענישרעד ןענעז ןעגנוצעזרעביא עקיזָאד יד זַא

 םעד ןופ ןדירפוצ טשינ ןבילבעג קוסב רעבָא זיא --- יז ןגעוו טרָאװ טוג ַא

 -- ךיא זַא ,רעכיז ןייז טלָאװעג עקַאט טָאה רע .ביול ןופ טרָאװ ןזיולב

 עלַא ןצַאשּפָא טנעקעג בָאה --- תירבע ןופ טפַאשטנעק רעכַאװש ןיימ טימ

 ןעמַאזוצ ןוא טצעזעגקעװַא ךיז ןבָאה רימ ןוא .טעברַא ןייז ןופ ןטייקניד

 "רעביא ךימ בָאה ךיא ןוא גנוצעזרעביא יד ןוא לַאניגירָא םעד טנעיילעג

 ןעק ןטייוצ ַא וצ רעביירש ןייא ןופ טעטעיּפ רועיש ַא ןָא רָאנ זַא ,טגייצ

 ,םעטיר ןופ גנוסיגרעביא ַאזַא ,גנוצעזרעביא עטַאװקעדַא ַאזַא ןעגנערבסױרַא

 ןבעלניירַא טפרַאדעג ךיז טייקליטש עשיקָאסַאב טָאה לַאפ םעד ןיא ןוא ---

 .ןזיװַאב ץלַא ןעק טפַאשביל רעבָא ....םערוטש ןשי'שיקרַאמ ןיא

 רעליטש רעד ןיא טציז -- קלָאפ ךעלרעדנווו : ךיא בָאה טכַארטעג ןוא

 ץעניָאטיקסָאמ ַא טימ רעטצנעפ םענעפָא ןַא ייב בקעי תודשא ןיא טכַאנ

 ,תרנכ ןעיולב-לקנוט ןופ טירש ףניפ ,רעטכיד רעשיערבעה ַא ןגיוצרַאפ

 ךיז טרעה ןוא ,ןדרי תוכלמ ןופ טירש ןייא ,הירוס תוכלמ ןופ טירש יירד

 ןײרַא םיא טגניווצ ןוא שיקרַאמ ץרּפ ןופ םערוטש-רעטרעוו םעד ןיא ןײרַא

 .יי ןוקית ןייז ןעלּפָאט וצ ףיוא תורוש עשיערבעה ןיא
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 רענגרע ב לסָאי

 עכעלטע .,1920 רעבָאטקָא ןט12 םעד ,ןיוז ןיא ןריובעג

 ענייז ייב ,עיצילַאג ,םידער ןיא ןרָאי-טיײהדניק עירפ
 ןיא 1938 .עשרַאװ ןיא ןרָאי-לוש עלַא .עבָאב-עדייז

 ןשילַארטסױא ןיא המחלמ-טלעוו עטייווצ ,עילַארטסױא
 ,עדַאנַאק ,לאערטנָאמ --- 1949 ,זירַאּפ -- 1948 .רעטילימ

 ןיא טניוװעג 1957 זיב .לארשי תנידמ ןיא 1950 טניז

 ,ביבא לת -- ןיא רָאי םעד ןופ .תפצ

 זַא ,םעד ןגעװ ןביירש וצ רעטכיד ייב וויטָאמ רעטבילַאב ַא זיא סע

 ,אכבה קמע םעד טָא ףיוא ,ןרעדנַא םוצ רענייא ,עלַא רימ ןענעז עדמערפ
 רימ רָאנ -- רימ ןענעז עדמערפ טשינ זַא ,זיא רעבָא תמא רעתמא רעד
 ,רימ ןענעז טדמערפעגּפָא רָאנ ןוא -- החּפשמ עטנעָאנ ןייא עלַא ןענעז

 זדנוא -- טריסערעטניארַאפ םעד ןיא זיא ץימע .טדמערפעגּפָא קידארומ

 -- רעכיז ...טָאג סע זיא רשפא .שטנעמ ןייק טשינ -- ץימע ; ןדמערפוצּפָא

 ,םיא טגנילעג קרעוו ןייז ןוא .שטנעמ ןייק טשינ

 -כַארט ןוא ןציטָאנ ןוא םירמאמ עלַא יד ןופ קעווצ ןוא ןעניז רעד ןוא

 -רעד וצ זיא --- 'ןָאקיסקעל ןיימ,, ןקיזָאד םעד ןיא ןשטנעמ םורַא ןשינעט
 הכאלמ ילעב יד רקיע רעד -- החּפשמ ןייא עקַאט ןענעז רימ זַא ,ןזייוו
 .לזדנעּפ טימ ןוא ןעּפ טימ ,תומשנ םורַא

 ןוא םיטניא סױרַא ָאד ןעמוק עדמערפ קידהחּפשמ ,ןשטנעמ ביוא ןוא

 םענעגייא ןַא ןגעוו ןביירש ןרָאט טשינ ךיא לָאז סָאװרַאפ --- קידהחּפשמ

 ,ךיוא שיפַארגָאעג ןוא ,עירעס רעד וצ ךָאד רע טגנַאלַאב ךַאפ ןטיול זַא ,ןוז

 רעטרעװ יד תעשב ,לארשי תנידמ ןיא רָאי ןביז יו רעמ ןיוש טניוװ רע
 ,ןבירשעג ןרעוו ָאד

 םיא רַאפ טיירגעגוצ ךיא בָאה -- ןרָאװעג ןריובעג זיא רע רעדייא
 ,ןטלַאה ךיז ליוו רע ןכלעוו טימ ,ןביילקסיוא ןיילַא ךיז לָאז רע זַא ,ןעמענ ןביז

 ןלעװ סע זַא ,טגָאזעג טָאה רעטומ ןייז רעבָא ,ןייז ןסקַאװרעד טעװ רע זַא
 רעד טל ,ןשידיי ַא ,םענייא ןבילקעג ךיא בָאה .ןעמענ ייווצ ןייז גונעג

 ןופ ןדייז ןיימ ,ןדייזרעטלע סלסָאי ךָאנ ןעמָאנ ַא -- ףסוי -- עיצידַארט

 רעד ןזעוועג זיא סָאד .םידער ןופ טַאלבנעזָאר עלעסָאי -- דצ סעמַאמ רעד
 ןרָאװעג ןבירשרַאפ זיא עקירטעמ רעד ןיא ןוא .בילוצ רעניימ ןעמַאמ

 -ליוו ַא -- ןעמָאנ רעטייוצ רעד .ףעזָאי :שטייד ףיוא טשינ ןוא ףיססָאי
 ;טיײטַאב ןיא שיטעטַאּפ ,גנַאלק ןיא שיװַאלס ןוא לקנוט ,ןעמָאנ רעקידנעגנילק

 -- ןעמענ ןופ שימעג ַא טימ ךרודַא זיא טייהדניק עצנַאג ןייז .רימידַאלוװ
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 קעדַאלװ :עלוש רעד ןיא ןוא -- עלעסָאי ,לסָאי ,קעסָאי :החּפשמ רעד ןיא

 ענעגייא ףיוא רעבירַא זיא ןוז ןיימ זַא .שטיװַאר קעדַאלװ וליפַא ---

 ענייז ןביירשוצרעטנוא םעלבָארּפ םעד רַאפ ןענַאטשעג ןוא טסעק עגיטסייג

 לסָאי ןעמָאנ ןלענָאיצידַארט ,ןטשרע ןייז ןבילקעגסיוא רע טָאה -- רעדליב
 .רענגרעב :ןרעזדנוא ןעמָאנ-עילימַאפ ןתמא םעד ןוא

 ןייז וצ ךעלנע קרַאטש ןוא רעדנָאלב ַא ןוא רעקיגיוא-יולב ַא זיא רע
 ןופ רעטכָאט יד זיא יז .שטיװַאר-רענגרעב ַאינַאפ ןירעגניז רעד ,ןעמַאמ

 טנשריעג ריא ןופ טָאה לסָאי ןוא שזדָאל ןיא רעגניז-רעטַאעט ןוא ןזח ַא

 ןעמַאמ ןיימ ןופ טנשריעג רע טָאה טנעלַאט-לָאמ םעד .טײקשילַאקיזומ ןייז

 רָאי ןעצ ךָאנ -- טָאה סָאװ ,רעדורב ןיימ ,יררה השמ רעטעפ ןייז ןופ ןוא

 ,טנַאה רענעגייא טימ ןבעל ןייז טקידנערַאפ ,ןיוו ןיא ,לארשי ץרא ןיא ןייז
 םישדח עכעלטע םיוק טלָאמעד זיא לסָאי ,1921 רָאי ןיא ןזעוועג זיא סָאד

 ביילברעביא םעניילק םעד רעטעּפש טנשריעג ךיוא טָאה לסָאי ,ןזעוועג טלַא

 ,םירישכמ-לָאמ ענייז ךיוא ןוא רעטעפ ןייז ןופ ןעײרעלָאמ ןוא ןעגנונעכייצ ןופ

 ךָאנ ,השמ רעדורב ןיימ ןופ ווירב ענענופעגרעדיוו ןיא ןבָאה רימ זַא
 ,טקרעמַאב -- ָאד ץעגרע ןענעז ייז זַא ,ןסיוו טשינ רָאי גיצרעפ ןוא עכעלטע
 סיּפע ןופ לגילפ ַא יו זיא --- תפצ ןיא גנַאלטייצ ַא לָאמַא ןזעוועג זיא רע זַא

 לסָאי ךָאד טָאה תפצ ןבלעז םעד ןיא .טרירעגנָא זדנוא טלָאװ סָאטימ ַא

 םעד טימ טצונַאב ךיז סיוא גָאט ןוא ןייא גָאט ןוא רָאי סקעז רעביא טניווװעג

 וד וליפַא 1? ךשמה רעקידלרוג טשינ סע זיא ,רעטעפ ןייז ןופ לטסעק-לָאמ
 ַא ףױא ןייטש ַא יו -- טלעװ רעד טָא ףיוא רעטכינ ױזַא ןקוק טסלָאז

 ,געוו ןקיביױטש

 הדימלת ַא רעניימ טימ טַאהעג הנותח לָאמ עטשרע סָאד טָאה לסָאי

 טבילרַאפ םיא ןיא ךיז טָאה יז .עשרַאװ ןיא ענעריובעג ַא ,ןרָאבלעמ ןיא

 ,סַאלק ןיא םיא ןגעוו תוישעמ עניימ טיול --- ןעזעג םיא טָאה יז רעדייא ךָאנ
 תועט-גווז ַא ןזעוועג זיא סע רעבָא .עילַארטסיױא ןייק ןעמוק ןייז רעדייא ץרוק

 -- ירדָא זיא גווז רעד .טניַײרפ יװ ןעגנַאגעצ ךיז ןענעז ןשטנעמ עגנוי יד ןוא
 זיא יז שטָאכ -- שידיי טנרעלעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,ןירעילַארטסיױא ןַא

 ןיא ,יענדיס ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא יז ןוא --- םַאטש ןשידיי ןופ טשינ

 -טסנוק רעד ןיא -- ירדָא ןוא לסָאי -- טנעקַאב ךיז ןבָאה ייז .1927 רָאי

 ןענעז טיבעג ריא ןוא ןירעלָאמ ַא זיא ירדֶא .ןרָאבלעמ ןיא עימעדַאקַא
 ליּפש רעייז ןיא סָאװ ,ןרילָאק ןופ טלעוו ַא זיא טלעו ריא .,ןטפַאשדנַאל
 .לארשייתנידמ ןופ ןעלמיה יד ןוא גרעב יד ,רעדלעפ יד ןיירַא יז טבעוו

 יד טפאשביל רעסױרג טימ בורל יז טנכייצ -- טנכייצ יז זא ןוא
 טעװָאכעגפױא זיא ירדֶא לייו ,ןשטנעמ ןופ טניירפ יד ,תויח עליטש
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 לקינייא ןיימ ןופ עמַאמ יד זיא יז ,ףרָאד ןשילַארטסיױא ןַא ןיא ןרָאװעג

 ,1954 טסוגױא ןיא הפיח ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא סָאװ ,ןע"עלעדניה

 ריא סָאװ ,ןעמָאנ ןבלעז םעד טגָארט יז זַא ,טשינ ךָאנ טסייוו עלעדניה

 -ַאמערק ןא ןעמוקעגמוא זיא סָאװ -- רענגרעב עדניה -- עבָאב-רעטלע
 ,1942 רָאי ןיא ץעשזלעב ןופ םוירָאט

 -רָאּפ יד ףיונוצ ךיוא טמענ ,ףיונוצ טעטש יד ןוא רעקלעפ יד טמענ
 ףיונוצ טגייל ,טלעװ ןקע עלַא ןופ ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז סָאװ ,רעקלעפ
 ,שינעפעשַאב ןדנָאלב םעד טָא םורַא --- עלַא ייז ןופ ןדייל יד ןוא ןדיירפ יד

 ריא ןוא ,ןבירשעג ןרעו רעטרעוװו יד ןעוו ,ביבא לת ןיא טציא זיא סָאװ
 זיא טרָאװ סָאד .עלַא ,עלַא ,עלַא רימ ןענעז החּפשמ עסיורג ןייא זַא ,ןעז טעוו

 טָאה סָאװ ,ףַארגָאטָאפ ןלַאינעג םעד ןופ ןרָאװעג טכַארטעגסױא טשינ

 רַאפ "שטנעמ החּפשמ יד, גנולעטשסיוא עשיפַארגָאטָאפ .ַאזַא טיירגרַאפ
 סנייא רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא טרָאװ סָאד .רעקלעפ עטקיניירַאפ יד

 ,קירוצ ןרָאי 5718 טימ ---

 יו ,טייקיבייל:רעווש לסיבַא וצ ץנעדנעט ַא טימ רעכיוה ַא זיא לסָאי
 ןגיובעג ןייג וצ ביל טָאה רע רעבָא ,רעסופ-סקעז ַא זיא רע ,רעטָאפ ןייז

 טנגוי ןייז ןוא עשרַאװ ןיא סעלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןופ דניק ַא זיא רע
 טעוװָאכעגפיוא ךיז טָאה רע .ןזיירק-טנגוי עשידנוב ןיא טכַארברַאפ רע טָאה

 גנַאל ןרָאי טָאה רע ןוא .טוג יז ןעק רע ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ףיוא

 רעבָא ,טלעוו סע'ץרּפ שובייל קחצי רקיעב ,רוטַארעטיל עשידיי יד ןלָאמעג
 רע ןוא טלעוו ענעגייא ןייז ןכוז וצ ןביוהעגנָא רע טָאה גָאט םענייש ןייא ןיא
 רעטניה ןשטנעמ טלָאמ רע זַא .טלעוו עשיטסיעטנַאפ ַא .ןענופעג יז טָאה
 ענעפָא יד ןוא טנעװ יד ןענעז -- רעכעל-רעטצנעפ ענעּפָא ןוא טנעוו

 רעייז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד יװ קידעבעל רעקינייװ טשינ רעכעל-רעטצנעפ
 ןלָאמַא ךָאנ ןטפַאשקנעב עטליטשעגמוא טימ ןבילבעג ןוא ןבעגעגסיוא ןבעל

 רעלטסניק עמַאזנייא -- רע טלָאמ ךעלּפמעל-טנַאװ ןוא ,ןטייוו עכעלדנעמוא ןוא

 .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ןעז טשינ ליוו רענייק סָאװ ,טכיל ןופ ןתוחילש טימ
 טײרּפשסיױא :ץנַאטסבוס רעד ןופ ןטובירטַא ייווצ סַאזָאניּפס ,שיטסיעטנַאפ
 ןבָאה ייז סָאװ ,ןגָאז ערעדנַא ןלָאמ םעד ןגעוו ןלָאז רעבָא ...טסייג ןוא
 .ןוזרבח ןיימ ,רבח א ןופ ליפָארּפ ַא ביג ךיא .,ןגָאז וצ

 ןיימ רימ ןיא ןבילבעג ןטכייל קיביא זיא טכיל ןשיטסימ ַא טימ
 ןטיובעג שילַאטנעירָא ןיא ,1954 רעבָאטקָא ,תפצ ןיא טנװָא רעטשרע
 -הלבק םעד ןיא סַאג'פערט רעסיורג רעד ףיוא זיוה ןטריאורטסנָאקער
 עלעדניה ןיוש ךיוא טלָאמעד ןוא -- ירדָא ןוא לסָאי ןופ זיוה סָאד ,לטעטש

 ריא ,לחר עטוג ןיימ :ןזעװעג ָאד רימ ןענעז טסקעז-עבלַאז .רענגרעב
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 טכַארבעגרעהַא זדנוא טָאה סָאװ -- ןתיא ףסוי הנשמ ףולא רעד ,רעדורב
 ,עלעדניה ןוא ירדָא ןוא לסָאי ,ָאטױא ןשירעטילימ ןייז ןיא ןפַאה-הפיח ןופ

 .ןעזעג לָאמ עטשרע סָאד טלָאמעד םיא טָאה יז סָאװ ,עדייז ריא --- ךיא ןוא

 עכױה יד טימ ,ןרעמיצ עסיורג יד רעביא ןעגנַאגעגמורַא ןיב ךיא

 טצנַאטעג ןבָאה סָאװ ,ײלרעלַא םינוגינ טמורבעג ןוא ,טכלַאקעגסיײיװ ,ןבלעוועג

 יװ לָאמַא ןוא ךעלמידש יװ לָאמַא ,עכעליירפ ןוא עקיטעמוא ,רימ םורַא

 ,עקרעשזַאטע ןַא ייב טלעטשעגּפָא ךימ ךיא בָאה טָא ןוא ,ךעלמיכאלמ

 ,רעכיב עייר ַא לקניוו ַא ןיא טרָאד ןעזעג ןוא לגיצ טימ טרַאּפשעגרעטנוא

 -- ןעניישרעד רעייז ןופ רדס ןשיגָאלָאנָארכ ַא ןיא ,ןדנובעג לופטעטעיּפ

 טָאה לָאמסָאד רעבָא ןרערט ףיוא גנירג ןיב ךיא ...רעכיב עניימ עלא

 ןוא טניוורבדמ ַא יו טפַאשקנעב עשימסָאק ַאזַא סיּפע טּפַאכעגמורַא ךימ

 םוצ וצ ןיב ךיא .ןרערט יד טנקורטעגסיוא זָאלב ןייא טימ טָאה רע

 ןעגנַאגעגוצ ןוא ץימ'"ןצנַארַאמ טימ שַאלפ רעד ןופ ּפוז ַא טּפַאכעג ,שיט

 ןעמענַאב סנטַאט ןייז ןופ ןרָאװעג טיור לסיבַא זיא רע .ןוז ןיימ טשוקעג ןוא

 :לוק ַא ףיוא טכַאלעצ ךיז ןוא ךיז

 ?ןרָאװעג לַאטנעמיטנעס ױזַא גנולצולּפ וטזיב סָאװ -- ךלמ ,ךלמ ---

 -- ןבירשרעד טשינ ליפָארּפ-ןעּפ ןקיזָאד םעד ןיא בָאה ךיא סָאװ ןוא

 .ןבעל ןיימ ןופ ךוב השעמ,, םעד ןיא ןביירשרעד רשפא ךיא לעוװ
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 יק ס נילל ר ע ב .ש

 ןיא ןריובעג ,46 טייז ,1 דנַאב -- ןָאקיסקעל ןיימ : עז

 ,1896 :ןבעגעגנָא קידתועט טרָאד יו טשינ --- 1900 רָאי
 תנוכש ,1949 רָאי םעד טניז לארשי תנידמ ןיא טניווו

 ,ביבא לת ייב -- םבמר

 רעקירעיגנַאל ןופ טעמוא םעד ןבײרטרַאפ ןצנַאג ןיא זַא ,סיוא טזייוו
 שטָאכ ןוא .טשינ ןעמ ןעק -- תולג:לעב ןשילױּפ-שידיי ַא ןופ טיונ

 םיא טייג טנדרָאעגנייא רעקינייוװ:רעמ לארשי ץרא ןיא זיא יקסנילרעב .ש

 רָאנ -- ךָאנ רע טייג ןעמעלַא זדנוא .לָאמַא ןופ ןטָאש ַא ךָאנ ץלַא ךָאנ

 לָאמעלַא ךיז רע טלַאה -- ןָא טשינ ךיז רע טעז .רדסכ םיא טביירטרַאפ רענייא
 ,לסיבַא סנטייוו ןופ

 ןופ םענייא ןופ ךריבש ימ ןשירבח ןקיצרַאה םעד קנַאד ַא זַא ,ןייז ןעק
 -רעב סָאװ -- ןַאמפָאש .ג -- ץוָארּפ רעשיערבעה רעד ןופ סרעטסיימ יד

 ןוא -- ,הנידמ רעד ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע ןעוו ,ןעמוקַאב טָאה יקסניל

 דצמ קרעוו ענייז ןיא ןקוקנײרַא רעפיט בילוצ טושּפ ץנַאג זַא ,ןייז ןעק
 עטסקידלזמ יד ןופ רענייא יקסנילרעב .ש זיא -- ללכב רעביירש:-תירבע

 .עסערּפ רעשיערבעה רעסיורג רעד ןיא רעקיַאזָארּפ עקידנביירש-שידיי
 יד ןיא גנוצעזרעביא רעשיערבעה ןיא ןעגנולייצרעד ענייז ןעמ טעז טפָא

 רעכיב עצנַאג רענעטלעז טשינ -- ןטפירשטייצ ןוא ןעגנוטייצ עקידלארשי
 ,ןגַאלרַאפ עטסעב יד ןיא

 ךיז טָאה יקסנילרעב .ש ןוא ןכָאװ עכעלטע קעװַא ןענעז לָאמנייא
 ןופ ןעמוקפיונצ עשירבח עקידקיטיײרפ ערעלוגער יד ייב ןזיוװַאב טשינ
 ףיוא שזַאסַאּפ רעביבא לת םעניילק ןיא יירמת ,, עפַאק ןיא רעביירש עשידיי

 ןיוש ךיז ןענעז עלַא ןוא -- קיטיירפ ַא ךָאנ זיא טָא ןוא .יבנלא בוחר
 ןלייא ךיז ףרַאד ןעמ ןוא ןסובָאטױא יד ּפָא ןעמ טלעטש דלַאב ,ןעגנַאגעצ

 טָא רָאנ .רעטצעל רעד ןבילבעג ןיֹוש ןיב ךיא .םייהַא סנטיײצַאב ןעמוקוצנָא
 טימעג ןיא טשינ ריש ןוא -- ןוז רעד ןופ טנערבעגּפָא ,יקסנילרעב .ש טמוק
 ...קינצוביק ַא ןופ

 ?ריא טמוק טענַאװ ןופ ,ןעשעג זיא סָאװ ,יקסנילרעב --

 ,ןלייצרעד ךיז טליוו סע -- ןפָארטעג ןצימע ךָאנ בָאה ךיא סָאװ ,טוג --
 ,..לֹופ זיא ץרַאה סָאד

 ?קינצוביק ַא ןרָאװעג --

 לָאמ ןייא ןסָאלשַאב טָאה רע רָאנ ,ןרָאװעג טשינ רע זיא קינצוביק ןייק
 יד טימ בגנ ןקיטכיל םעד ףױרַא ןטנוא ןופ ױזַא ןעז וצ לָאמעלַא רַאפ '
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 םעד ףיױױרַא ןטנוא ןוֿפ ןעזעג לָאמַא טָאה רע יװ -- סעקינבגנ עקיטכיל

 .סעקינטולַאב רעשזדָאל עמערָא-רעטצניפ יד טימ טולַאב רעשזדָאל ןרעטצניפ

 -- -- בגנ ןיא ץוביק ַא ןיא טכַארברַאפ ןכָאװ עכעלטע טָאה רע ןוא

 קערש יד טליפעג טָאה רע .םיסנירוטַאנ ןוא רעדנווװ טימ לופ זיא רע ןוא
 ןײרַא טלַאפ רע ןוא .םינּפ לא םינּפ טומ םעד ןעזעג ןוא טנעָאנ רעד ןופ
 ענעי, ןופ גנוצַאש-גנירג לסיבַא טימ ןיוש טדער ןוא -- תובהלתה ןיא

 -רעביא סע קידנבָאה טשינ -- ןבעל ןבײרשַאב ןליוו סָאװ ,'רעביירש

 טציא טָאה רע זַא ,לופסינמייהעג רימ טגָאז רע ןוא ...ןײלַא טבעלעג
 .ןַאמָאר-לארשי ןשילמיה-שידרע ןקידתמא ןַא ףיוא לַאירעטַאמ גונעג

 ןוא -- עשרַאװ ןיא ןסעומש ערעזדנוא טנָאמרעד ךימ בָאה ךיא ןוא

 :טגָאזעג ליטש ןוא טכיילגרַאפ ןוא טלַאהניא רעייז
 ...גנַאגיַא-ךימ-גלָאפ רעכעלרעדנווו --

 !טשינ רשפא רימ טביילג ריא ?טגָאזעג ריא טָאה סָאװ --

 "רעדנוו -- ױזַא םתס זיא סע רָאנ ,יקסנילרעב ,הלילח -- הלילח --

 ,..גנַאג ַא ךימ גלָאפ רעכעל

156 



 105 ןָאקיסקעל ןיימ

 ןייטשנרעב השמ

 ןיא ,ענליוו ןיא ןרָאי ,ןלױּפ ןיא 1920 רָאי ןיא ןריובעג
 .לארשי תנידמ ןיא ןעמוקעג ןרעּפיצ רעביא 1948 רָאי

 ךיז רע טוט -- שירעלָאמ זיא רע זַא ,רעביירש ַא ףיוא טגָאז ןעמ זַא

 ַא זיא סע .ןדירפוצ זיא ןוא תחנ רַאפ דרָאב עקידמינּפ תרדה יד טעלג ַא

 רעביירש רעמ ץלַא --- זיא רע שירעלָאמ רעמ סָאװ ןוא ,טנעמילּפמָאק רעסיורג

 -- שירַארעטיל זיא רע זַא ,רעלָאמ ַא ןעמ טגָאז רעמָאט רָאנ .רע זיא

 ךיז טסייר ןוא ערוילעוועש רעשירעלטסניק רעד ייב ןָא ּפַאכ ַא ךיז רע טיג

 רע זיא ,טגָאזעג םיא סע טָאה סָאװ ,טַארעטיל םעד ןוא ;ּפָאק ןופ רָאה יד

 ,דרָאב עקידמינּפ תרדה יד ןסיירוצסיוא טיירג

 רעד ןיוש תמחמ .הביס עטלַא ןַא רעייז ןוא הביס ַא ָאד זיא אמתסמ
 טָאה ,סוטסירק רַאפ טרעדנוהרָאי ןטסקעז ןופ ,סעדינאמיס רעטכיד רעשיכירג
 עקידנגייווש זיא ײרעלָאמ ןוא יײרעלָאמ עקידנעדער זיא גנוטכיד וַא ,טגָאזעג

 סרעטכיד יד ףיוא זייב ןענעז סרעלָאמ יד סָאװרַאפ ,יוו-יַאס .גנוטכיד

 ןייא ךָאנ .טשינ ךיא סייוו -- סרעלָאמ יד ביל אקווד ןבָאה סרעטכיד יד ןוא

 ,דוס-טלעוו רערַאטנעמעלע

 ןוא טַאהעג תונעט רימ וצ ןשטנעמ ךסַא ןבָאה ןבעל גנַאל ןיימ ןיא

 ןלעפ טשינ תונעט ןייק יאדווא ןלעוו ,לסיב ַא ןבעל ךָאנ לע ךיא ביוא

 סָאװ ,רענייא ָאד זיא ,ןייז וצ ןעמוקעגסיוא זיא סע ווװ ,דנַאל ןדעי ןיא ןוא
 -- ןייטשנרעב השמ סע זיא לארשי תנידמ ןיא ןוא .תונעט עטסיימ יד טָאה

 1954 רָאי ןיא לארשי תנידמ ןיא ןעמוקנָא ןיימ ךָאנ ץרוק .רעלָאמ רעד
 -- גגה לע ,60 הילע בוחר ,ביבא לת ןופ ווירב ַא ןעמוקעגנָא רימ וצ זיא

 טלָאמעד ךָאנ בָאה ךיא .ןייטשנרעב השמ :טנַאסערדַא רעד --- לביטשכַאד

 -- רימ ןופ טָאה ווירב רעד .,רעלָאמ ַא זיא ןייטשנרעב זַא ,טסווװעג טשינ
 לָאז ךיא זַא ,טרעדָאפעג ןטייז ,ענעבירשעג טוג רעייז ,עגנַאל עכעלטע ףיוא

 ןופ טכער יד רַאפ -- ןטנָארפ ייוצ ףיוא עוויסנעפָא ןַא ןביוהנָא ףכית
 םישודק ןענָאילימ יד רַאפ דובכ רעמ רַאפ ןוא לארשי תנידמ ןיא שידיי
 תוחוכ עכַאװש עניימ טימ זַא ,טרעפטנעעג בָאה ךיא .ןברוח ןטירד ןופ
 ףמַאק רעטריזינַאגרָא ןייק זַא ,ךיוא טכַארט ךיא זַא ,ןעק ךיא סָאװ ךיא וט

 טשינ ןעמ ףרַאד אליממ -- ָאטשינ ןיא לארשי תנידמ ןיא שידיי ןגעק

 דובכ ךייש סָאװ ןוא .ךרד רעד טשינ סָאד זיא ללכב ןוא עוויסנעפָא ןייק
 ןַא ךָאנ .יו יַאס רעמ ךָאנ ןוט טעו ןוא ךסַא דנַאל סָאד טוט ,םישודק יד
 .טנגעגַאב ךיז רימ ןבָאה ווירב עכעלטע ןופ שיוטסיוא
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 עגנַאל ,ןגיוא עצרַאװש ,עפיט רעייז ,םינּפ טרַאצ רעייז ןוא לקנוט ַא
 ןףשיטימעס-שילױּפ-שיסור ןופ יו ּפיט ןשיסודניה-שירא ןופ רעכיג ,רָאה

 לסיבַא לָאמעלַא .סקווװ רעד ךיוא ױזַא ןוא ןכירטש עפרַאש ןוא ערוטַאינימ

 ןרעטנוא רעדליב טימ עקעט ַא טימ לָאמעלַא טעמכ .,ןוטעגנָא שירטנעצסקע

 עכעלטע יד טָא טימ ,לטסעק-ןעלזדנעּפ ןוא :ברַאפ ַא ךיוא טפָא ןוא םערָא

 ןוא רעלָאמ םעד ,ןיטשנרעב השמ ןופ ערעסיוא סָאד ךיא ןכייצ ןכירטש
 ַא שטָאב ןעק רע יו טָא ,שירעלָאמ ןייז ךָאד געמ רעביירש ַא .רענכייצ

 .שירָארעטיל ןייז טשינ רָאנ רָאט רעלָאמ

 -- ןייטשנרעב השמ ןופ רעדליב ןעז וצ ןעמוקעגסיוא זיא סע טפָא יו

 ןגיוא עלעקנוט רָאּפ ליפױזַא ,גנוללעטשסיוא רעד ףיוא רעדליב ליפיוו זיא

 ןרעגנעלוצסיוא ץנעדנעט ַא טָאה רע .הנעט ַא ןוא גנונָאמ ַא טימ ןָא ךיד ןקוק
 יד ייֵז ןבעג וצ יו ױזַא סיּפע -- ןטלַאטשעג ערַאד לָאמעלַא -- ענייז

 רָאנ ,הנעט ַא טימ ןקוקוצנײרַא המשנ ןייד ןיא רָאנ טשינ טייקכעלגעמ

 ןיא ןירַא טסייג וד ןעוו ,ןסיורד ןיא ןביילב ,ןייגכָאנ ריד ןענעק וצ ךיוא
 ךיד ןכוזפיוא ...ןייֹרַא רעטצנעפ יד ןיא ןקוקנײרַא ריד ןוא ,בוטש ןייד

 רעבָא .יאדווא ? העּפשה-ץיװלָאק עהטעק .ןסיוועג ןייד ןקינייּפ ןוא םוטעמוא

 וד טשינ סָאװ ,עכלעזַא ןענעז ןעגנונעכייצ עריא ךיוא ,טשידיירַאפ ףיט
 ,.. ריד ףיוא ןקוק ייז רָאנ --- ייז ףיוא טסקוק

 ןייטשנרעב השמ ךיוא טגעלפ -- תורוש יד ןופ רעביירש רעד יו טקנוּפ

 ןוא עשידיי יַאס -- ןעגנומענרעטנוא עשירַארעטיל ןייק ןזָאלכרוד טשינ

 ןגָאלשעגפיוא,, טייהגגעלעג ַאזַא ייב ןייטשנרעב טָאה טפָא .עשיערבעה יַאס

 םעד טנכייצעג ןוא םירישכמ-לָאמ ענייז טלעטשעגפיוא ,'טלעצעג ןייז

 ןשירבח ןיא טרָאװ ַא ןדער -- ןפערט טּפָא רָאג ךיז רימ ןגעלפ .רבדמ-לעב

 עניימ ןוא תונעט ענייז ןופ ץנעדנַאּפסערָאק יד ןענָאמרעד טינ וליפַא ןוא ןָאט

 רדסכ זיא סָאװ ,סעמעט ייווצ עבלעז יד ףיוא ץלַא ןוא ןעגנורעפטנערַאפ

 ןופ רעניוועג רערעכיז רעקיצנייא רעד .זדנוא ןשיווצ ווירב ןיא ןעגנַאגעגנָא

 ...רעטסינימ טסָאּפ רעד ןזעוועג זיא ןעמעלַא םעד

 ןייטשנרעב השמ ןופ גנולעטשסיוא עלופ ַא ןעזעג לָאמַא בָאה ךיא זַא

 ןייז טימ שירבח ךיז טיירפעג ,רעדליב עלופ-סקורדנייא ךסַא טרעדנווװַאב

 םעד ןענַאטשרַאפ רעפיט ךיא בָאה -- קיטירק:טסנוק רעד ייב גלָאפרעד

 ןיב ךעלנעזרעּפ ךיא רָאנ ,רימ וצ ווירב יד טימ רעדליב ענייז ןופ תוכייש

 ...קידלוש המשנ יד טָאג זיולב ןבילבעג טרָאפ
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 (ייטשגרעב ַאינַאפ) ןיטש גרב הינפ

 ץרא ןיא 1930 ,ןלױּפ ,ןישטושטש ןיא 1908 ןריובעג
 ןיא 1950 רעבמעטּפעס ןט18 םעד ןברָאטשעג ,לארשי
 | ,תבג ץוביק

 ףוס ןופ ,רוטַארעטיל עשידיי יד ךיוא ןוא ,רוטַארעטיל-טלעװ יד

 עקיבעליץרוק ,עשירעמעפע טימ לופ זיא טרעדנוהרָאי ןט20 בױהנָא ,ןט9
 יװ ,ןדייל טימ לופ ןוא טייקנייש טימ לופ ייברַאפ ןרעטַאלפ סָאװ ,ןדלעה

 ךיז ךָאנ ןזָאל ןוא ,למיה ןיא ןרָאעטעמ יו ןוא דרע רעד ףיוא ךעלרעטַאלפ

 ןבעל רעייז --- טפַאשקנעב -- טפַאשקנעב ַא ןוא טייקנייש ןופ ןייש ַא רעביא
 ןעמַאװצ ריא טימ ייז ןברַאטש רעטנוא טייג ןוז יד זַא ;גָאט ןייא זיא

 ןיא ייז ןופ עטשרע יד ,סנידלעה עכלעזַא ןיוש ןעק םירפסה רפס רעד ךיוא

 ןזָאלעגרעביא טָאה יז סָאװ ,טפַאשקנעב רעד ןגעוו וליפַא ןוא .לחר ןזעוועג

 עשיערבעה יד ,ןייטשגרעב ַאינַאפ ...שמוח רעד זדנוא טלייצרעד ,ךיז ךָאנ
 -ךוב רעמ ןזעוועג זיא ,רעכיב ןופ ןירעביירש ַא ןיילַא שטָאכ ,ןירעטכיד

 ךיז טפור סריא ךוב עטצעל ןוא עטייווצ סָאד .ןירעּפַאש-ךוב יװ ,ןידלעה
 | ,..ךיז ןטייב סנקלָאװ :שיטסירעטקַארַאכ ױזַא

 רעבָא ,עשרַאװ ןיא ,טנגוי ריא ןיא טנגעגַאב ןירעטכיד יד ךיוא בָאה ךיא
 ןוטעגניירַא ,לדיימ גנוי ַא רָאנ ,ןזעוועג טשינ ןידלעה ןייק ךָאנ יז זיא טלָאמעד

 ןוא דנַאלב ,גנוגעווַאב רעשיטסיערבעה-שיטסינויצ רעשיטסילַאעדיא רעד ןיא

 ןטעָאּפ רַאפ גנורעדנוװַאב טימ לופ ,ןח ןטושּפ טימ ןוטעגנָא ,קיגיױא-יולב

 -מערוטש יד ןופ ןקידמערוטש ןוא ענייש יד ןופ םענייש םעד רַאפ רקיע רעד
 --טכיל ןקידנענערב םוצ ךעלרעטאלפטכאנ יד יװ .שיקראמ ץרּפ עקיד

 ,טייקלעה יד ייז טיצ סע -- רעטכיל יד טָא וצ סנידלעה יד טָא ךיז ןעיצ

 ,סױרַא טייקלעה יד טגנערב סָאװ ,רעייפ םעד רַאפ ןרעטיצ ייז רעבָא
 רעװעשרַאװ ,עקילעפוצ ענעי ןופ ןורכז ןיא ןבילבעג טשינ רימ זיא ךסַא
 ,ןייטשגרעב ַאינַאפ טימ ןשינעגעגַאב

 ריא ןיא לָאמ עכעלטע טכַארברַאפ ן'העש ןוא ,ןעזעג רעבָא יז בָאה ךיא
 קנילדנעצ ייווצ ַא טָאה יז ווװ ,תבג ץוביק ןיא ,1950 רָאי ןיא טפַאשלעזעג
 טנוזעג ךָאנ זיא יז ןעוו ,ןירעדינש ַא יװ טעברַאעג ןוא טניווװעג רָאי

 יז טָאה ןעמ .ץוביק םעד ןופ רעטכיל יד ןופ ענייא ןזעוועג ןײלַא ןוא ,ןזעוועג |

 טָאה ךיז ןופ ןיילַא ױזַא סיּפע ןוא ריא טימ טסיורגעג ךיז ןוא טַאהעג ביל
 ,סעדנַארעװ עניילק ייווצ יד טימ עקזייה רעד וצ דלַאב טסַאג ןדעי טריפעג ןעמ
 ןטשרע ריא טימ זיולב ןפורעג יז טָאה ןעמ .טניוװעג טָאה ַאינַאפ ווו
 ןרָאי עקנַארק -ץרַאה עריא ,עטצעל עריא ןיא ןזעוועג הכוז טָאה יז .ןעמָאנ
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 בורל ןיוש טגעלפ יז תמחמ ,סעדנַארעװ ייווצ ןופ עיגעליווירּפ רעד טָא וצ

 ןייא ןופ ןריפרעביא טזומעג יז טָאה ןעמ ןוא לוטשנעקנַארק ַא ןיא ןציז

 .ןזיװַאב ךיז טָאה ןוז עקידנעילג יד ךיג ױזַא ,רעטייווצ רעד וצ עדנַארעװ

 ןכירטש-םינּפ יד טרעצעגסיוא ןוא טציּפשרַאפ ןיוש טָאה טייהקנַארק יד

 רָאנ ןוא .טנעה ןופ סנטָאש -- טנעה יד ,קיטכיזכרוד טעמכ ןיוש טיוה יד

 ,טייו רעד ןיא קילב רעד ןוא טייקנייש עגנוי יד ןבילבעג זיא ליפָארּפ ןיא

 דנַאל סָאד ,םולח ןופ דנַאל סָאד ָאד זיא סע וװ טרָאד --- טייוו רעד ןיא

 ןוא ןעייגרַאפ ןוא ןעילפ סנקלָאװ יד וװ טרָאד -- טפַאשקנעב רעד ןופ

 סָאד ןוא .ץרַאה ןיא ןעקנוזרַאפ ףיט טביילב טפַאשקנעב יד רָאנ ןוא ךיז ןטייב

 ןקלָאװ רעקידנעילפ ַא יװ קידרעטַאלּפ ױזַא ןזעוועג ךיוא ןיוש זיא ץרַאה

 ךיוא ךיז טָאה -- תוהמא יד ןופ לחר יװ יוזא ---זא ,טגָאזעג רימ טָאה ןעמ

 יז ךיוא ןליפעג סטפאשרעטומ עריא ןופ ןברק א ראפ טגנערבעג ַאינַאפ

 ןצעזרָאפ טלָאװעג טשינ טלָאװ יז ןעוו ,ןבעל טנעקעג רעגנעל טלָאװ ןיילַא

 ...סרעדנַא ןַא ןיא ןבעל ריא

 רעד ןזעװעג זיא סע ,ךוזַאב םעד ןופ עטַאד יד טנכייצרַאפ בָאה ךיא

 -געקנַארק ַא ףיוא ;עדנַארעװ רעד ףיוא רעטנעצ ןיא ,1950 טסוגױא רעטירד

 -נערָאּפ יד ףיוא ,ןלוטש ףיֹוא ,םורַא זיירק ַא ןיא .ןירעטכיד יד טציז לוטש
 םירבח םתס ןעייטש ןוא טרַאּפשעגנָא ןעייטש ,ןציז ,קינַאג םעד ןופ סעשט

 ַאינַאֿפ ןופ רבח ןוא ןַאמ רעד .קיטימכָאנ תבש זיא סע .סעטרבח ןוא
 יד רעבָא ,רעקנַארק רעד וצ עגַארפ ַא טימ וצ טייג ןוא ףיוא טַפָא טייטש

 לקעּפ עצנַאג סָאד ןעמוקַאב טנייה טָאה יז .טרעטייהעגפיוא זיא עקנַארק

 ןריא רעדיל ךוב םעיינ םענעדנובעג טשינ ךָאנ םעד ןופ סנגיוב עטקורדעג
 יד ףַױא ןוא ינק עריא ףיוא טגיל רעטעלב לקעּפ סָאד -- תופלוח םיבע --

 ןיא קילב רעד ןוא ...טנעה עקילָאמַא עריא ןופ סנטָאש יד רעטעלב
 טדער יז .סנגרָאמ ענעליוהרַאפ ןוא סנטכענ ענעסעגרַאפ יד ןיא ץעגרע טייוו

 רעשידיי רעד ןיא טנוװַאהַאב זיא יז ,ןָא טגנערטש סע שטָאכ ,קינייװ טשינ
 ןוא רעשיערבעה רעד ןיא יו רעקינייו טשינ ,קיריל רקיע רעד ,רוטַארעטיל
 ןסַא טדער יז .טקַאט ןכעלריטַאנ טימ לופ זיא יז ,סטוג רָאנ טדער יז

 ךָאנ ךָאד זיא יז .רָאי ייוצ רעביא ,רָאי ַא רעביא ןופ רענעלּפ עריא ןגעוו
 םענעי ןיא טָאה זדנוא ןופ רענייק .טלַא רָאי 42 טשרע זיא יז ,גנוי רעייז
 ףוס רעד זיא רעטייו געט 45 זיולב זַא ,טנַאעג טשינ טסוגױא ןטירד
 ...תופלוח םיבע יד רעביא טכַאנ עקיבייא ןוא ןעגנורעדנַאוװ עלַא ןופ

 טנעה יד ןופ ךוב םעיינ םעד ןופ רעטעלב עזיול יד ןעמונעג בָאה ךיא

 -רעדניק -- עירעס ַא -- עז ןוא .טרעטעלבעג ןוא ןירעטכיד רעד ןופ
 דוד ןופ "רעדיל"ןטיױט סדניק, יד טנָאמרעד בָאה ךיא .רעדיל-ןטיוט
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 ןלעװ ייז טלָאװ יז .ןירעטכיד רעד ןקיש וצ ייז טגָאזעגוצ ןוא גרעבסגינעק
 םעד קידנענָאמרעד -- לָאז .טגָאזעג יז טָאה -- שיערבעה ףיוא ןצעזרעביא
 סָאד שידיי ףיא ןרעװ טצעזעגרעביא ָאי ָאד ,ןליוו ןטריפעגסיוא טשינ

 ַאינַאפ ןופ רעדיל-ןטיוט-רעדניק יד ןופ עירעס רעד ןופ עטצעל ןוא עטניינ

 : ןייטשגרעב

 ,טייקסיוו רעמוטש ןיא קידייל
 .גיוו ןייד לביטש ןיימ ןיא טמעשרַאּפ
 סעדורג יד ןרעווע עצרַאוװש
 .קידנגיױװש ריד רעביא

 עכױה יד ,עסיױו יד ,גיו יד

 דנױװשעג ױזַא ןטיברַאפ

 -- רבק ןרעטצניפ טימ ,ןפיט טימ

 ?דניק ןיימ -- סָאוװרַאפ ,סָאוװרַאפ

 ?עקיטכיל יד ,טנעװ יד ןענעז וװ

 ?םיוב ןוא ןרָאד ָאד זיא סָאוורַאפ

 -- ןגיוו ןוא ךיד יז ןגױוװ סָאורַאפ

 -- ןיורק ןיימ ,םיורט -- דניק ןיימ ,ףָאלש

 הבצמ ַא ,םיױב ַא וו ןוא
 ,ריד רעביא ךיא ךיוא ייטש
 ענירג ןעניורק ןופ רעטעלב טימ ןוא
 .ריש ַא ךיא ךיױא גניז

 רעדעצ ןוא סערפיצ ,ענסָאס עקיבייא
 -- טילבעצ ןוא ןירג ַאד ןעייטש
 עמַאמ ןייד ןייטש ָאד קיביײא טעוװו ייז טימ
 .דיל-ןגיוו ןייד ןעגניז ןוא
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 ס דיורוב םהרבא

 רָאי םעד טניז ,ענליו ןיא 1907 רָאי ןיא ןריובעג

 ,לארשי ץרא ןיא 3

 ענייז ןוא רעדיל ענייז יוװ וזיַאנ ױזַא ןוא קיטכירפיוא ױזַא זיא רע
 ןיא -- סדיורב םהרבא יו וויאנ יוזא ןוא קיטכירפיוא יוזא ןענעז רעדיל
 זַא ,דלַאב ןעמ טנעקרעד -- טשינ טריזָאּפ רע שטָאכ .סעדיורב :שידיי

 ךסַא סיוא טעז רע .טעָאּפ ַא טייג ָאד זַא ,קידנעייג סַאג ןיא םיא טעז ןעמ

 ןענעז רָאה עטעשָאלּפעצ לסיבַא ןוא עכעלגנעל ענייז ,זיא רע יו רעטלע

 עינַאװערָאה רערעווש ןופ רָאנ ,תחנ ןופ טשינ --- ןרָאװעג יורג ירפ וצ לסיבַא

 רעסיורג ַא ןופ ןמיס ַא רע טָאה ןרעטש ןפיוא .רקיעב ןרָאי עגנוי יד ןיא
 זיא --- ןָא םענייא טקוק רע זַא ןוא ,רעכיוה ןייק טשינ זיא רע .דנוװ-דנַארב

 טשינ ןוא שינָאריא טשינ -- לכיימש ַא ױזַא םתס .,לכיימש ַא טימ לָאמעלַא

 -סירָאמוה ַא סיּפע ןלייצרעד ריד רע טעװ טָא לייוו ,טשינ ןוא הפינח טימ

 ,לביימש ַא ױזַא םתס רָאנ --- ךַאז עשיט

 ןטעָאּפ עשיערבעה עטסרעלוּפָאּפ עמַאס יד ןופ רענייא זיא סעדיורב

 יד ןכיירגרעד וצ לעיצעּפס טשינרָאג טוט רע שטָאכ ,לארשי ץרא ןיא
 טושּפ ייז טביירש רע ןוא רעדיל טביירש רע .ענייז טעטירַאלוּפָאּפ עקיזָאד

 ליפוצ סױרַא טשינ טיג רע ןוא ךעלמיטסקלָאפ וליפַא לסיב ַא ןוא טסָארּפ ןוא
 זיא רענייק ןוא .עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא רע זיא ךָאד ןוא ןעגנולמַאז

 ךיז טלעטש בוטש סעסעדיורב םהרבא ןופ לעוװש רעד ייב ,אנקמ טשינ םיא

 ...םירפוס תאנק יד ּפָא

 תוגרדמ עלַא ןעגנַאגעגכרוד .לארשי ץרא ןיא קיתו רעשיּפיט ַא זיא רע
 ןופ םעט םעד טכוזרַאפ ןבָאה טנעה ענייז .דנַאל ןיא םערַאװ ןוא טלַאק ןופ

 טיובעגטימ תמא ןַא ףיוא ןבָאה סָאװ ,יד ןופ רענייא זיא רע .ןטעברַא ײלרעלַא
 ןוא דרע יד טעּפָאקעג ןוא ןצנַארַאמ ןסירעג רע טָאה אמתסמ  .דנַאל סָאד

 ןבירשעג רעדיווװ ןוא רעדלעפ טעייזעג ןוא יק ןקלָאמעג ןוא רעדיל ןבירשעג
 -- רעטעברַא-רענלָאק רעסייוו ַא גנַאל ןרָאי ןיוש זיא רע שטָאכ ןוא ,רעדיל

 טעז -- רעביירש עשיערבעה יד ןופ ןיירַאפ ןופ רַאטערקעס רעד זיא רע
 טריזָאּפ םעד טימ ךיוא ןוא .קינשַאּפערָאה םעד ןָא םיא ןיא ץלַא ךָאנ ןעמ

 םעד ךייש סָאװ ןוא .ךעלריטַאנ רעייז ןָא םיא טמוק סָאד ךיוא -- טשינ רע
 ,סייו ןפָאטיירב ַא רעטניו ןוא רעמוז רע טגָארט -- ""רענלָאק ןסייוו,
 טשינ זיא רע .ּפיצנירּפ ַא זיא סָאד זַא ,דלַאב טעז ןעמ ןוא דמעה יולב רעדָא
 תנידמ ןיא ןגַארק-דמעה םענעפָא ןַא קיבײא טגָארט סָאװ ,רעקיצנייא רעד
 .לארשי
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 טָאש ַא ךיז ןביג --- גנולמַאז-רעדיל ַא סעסעדיורב טניישרעד סע טּפָא יו

 רָאנ ןטלָאװ ןטנעזנעצער יד יוו ױזַא טָא --- ןטייז עלַא ןופ סעיזנעצער

 טכַאמ רענייק .ןעניישרעד ןיוש לָאז ךוב סָאד זַא ,טעװעטַאשטעג ןוא ןגעלעג

 ןײלַא רבחמ רעד ןטסקיצניװ םוצ ,ןעגנואימַאב עלעיצעּפס ןייק טשינ ָאד

 עלַא לייו רַאפרעד סע זיא רשפא ןוא .דניק-לזמ ַא .סע זיא ױזַא רָאנ

 ,טרישזעטָארּפ קרַאטש לָאמעלַא ןסעדיורב טָאה קילַאיב זַא ,ןעקנעדעג

 עשיערבעה יד ןופ הדוגא רעד ןופ רַאטערקעס רעד זיא סעדיורב םהרבא

 ןיירַאפ רעד תמחמ ,רָאטַאזינַאגרָא רעטוג ַא רע זיא רעכיז ןוא ,רעביירש
 רעבָא .דנַאל ןיא ןָא ךיז טעז טייקיטעט ןייז ןוא טוג ץנַאג טרינָאיצקנופ

 רעטוג ןייק טשינ זיא רע זַא ,ךיז ףיוא ןיײלַא לָאמעלַא טגָאז סעדיורב

 ַא ןיב ןטקה-ינא זַא ,השעמ יד טלייצרעד םיא טָאה ץימע ןוא .רָאטַאזינַאגרָא

 ןעצ ןיב ךיא תמחמ ,'ןיירַאפ-רעביײרש ַא ןופ רַאטערקעס ַא ןופ רעטסומ,

 "123 עיקצַאמָאלט , ןטמירַאב םעד ןופ רַאטערקעס רעד ןזעוועג גנַאל ןרָאי
 ...יוװ טסייו טָאג טרינָאיצקנופ ןוא טרירעּפסָארּפ טָאה ןיירַאפ רענעי ןוא
 .טקנעדעגרַאפ טוג סע ןוא ןצרַאה םוצ ןעמונעג סָאד ךיז טָאה סעדיורב

 זיא רע ןוא ךיז ןענעגעגַאב רימ ןוא לארשי תנידמ ןיא ךיא ןיב טָא ןוא

 ץעלַאנעמָאנעפ,, עקיזָאד יד רע טעז ךעלדנע סָאװ ,למיה ןטעביז ןיא שממ
 זַא ,םיא רעכיזרַאפ ךיא .ןײרַאפ-ןטַארעטיל רעװעשרַאװ ןופ ישינעפעשַאב
 ןקידסע'דוס םעד טשינ ןעק ךיא ךיוא זַא ןוא השעמ-אבב ַא זיא השעמ יד

 רָאנ ...ןיירַאפ-רעביירש ַא ןריזינַאגרָא וצ רעסעב ױזַאיװ ךַארּפש-ףושיכ

 -ָאיסעּפָארּפ ַא סיּפע ןבעגסיוא טשינ ךיא ליװ סָאד זַא ,וויַאנ טניימ סעדיורב

 ,דוס-ףושיכ ןלענ

 רעצנַאג רעד טימ ןסָאלשַאב סעדיורב םהרבא טָאה גָאט םענייש ןייא ןיא

 רעקיטכירפיוא רעד טימ ...ןסיירוצרעביא טעטיוויאנ ןוא טייקיטכירפיוא
 ןוא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע ןוא טייקכעלמיטסקלָאפ ןוא טעטיוויַאנ

 -סיורא םיא טָאה ןוא רעדיל לקיצ ןשיטסינָאיסערּפסקע ןא ןבירשעגפיוא

 -- ךוב סָאד טָא עקַאט -- הנתמ ַא רימ רע טיג לָאמנייא .ךוב ַא ןיא ןבעגעג

 רעבלעזרעד ךָאנ זיא סָאד זַא ,ךָאד ריא טניימ : רע טגָאז לכיימש ַא טימ ןוא

 ...סעדיורב רערעדנַא ןַא רָאג ןיוש זיא סָאד .תועט ַא ריא טָאה -- סעדיורב

 טשרע רע זיא י"טייקשרעדנַא; רעד טָא ןופ ןפוא םעד טימ עקַאט רעבָא

 ןופ לייט ַא רע זיא --- זיא רע יוװ ױזַא טָא ןוא . ..רעבלעזרעד ןבילבעג טכער

 ןוא ענליו ,לארשייץרא ןשיטסילַאעדיא םעד ןופ ןטסעב ןוא ןטסנעש םעד

 .טרירגעטניא םילשורי
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 ףסוי רב עשוהי
 עּפָארײא ןיא סעזייר ,1912 רָאי ןיא תפצ ןיא ןריובעג

 ןיא רעדָא ,ביבא לת ןיא רעטניוו טניווװ ,עקירעמַא ןוא

 ,תפצ ןיא רעמוז .הפיח

 ןיא לארשי ץרא ןייק ןעמוקעג ןענעז סעדייז ענייז -- ףסוי רב עשוהי

 ...תומחלמ עשינָאעלַאּפַאנ יד תעשב ,טרעדנוהרָאי ןטעצניינ ןופ בױהנָא

 רעד ,רע זיא סוחי רעמילשורי ןופ ,דצ סרעטָאפ ןופ רוד רעטפניפ רעד
 שיסַאר רעבָא .סוחי רעתפצ ןופ ,דצ סרעטומ רעד ןופ רוד רעטפניפ
 ,םילשורי ןיא םירעש האמ ןופ ןדיי טבש ןקידריווקרעמ םעד וצ רע טגנַאלַאב

 -שידיי לסיב ַא טימ רעניַארקוא עקיטיוהסייוו ,עדנָאלב יו סיוא ןעעז סָאוװ

 ,םילשורי רעביא למיה רעד יוװ יולב ןענעז סָאװ ,ןגיוא ןוא זענ עטצינשעגוצ

 עכלעזא טָא ןגעוז ...ארמג טאלב א ןענרעל ןענעק ייז זא ,רָאלק זיא סע ןוא

 לָאז רימ :ןעגנוזעג קילַאיב טָאה ךעלהמלש ןוא ךעלהשמ עניילק ייב ןגיוא

 ,ךעלעגייא ערשכ ערעייא רַאפ ךעלרעדניק עשידיי ןייז

 טימ ,ךיא ןוא וד יו ױזַא -- שידיי טוג ױזַא טדער ףסוי רב עשוהי

 ןיב ךיא .,ךיא ןוא וד יװ ןעמזיַארבעה רעמ טשינ טימ ןוא ןעמזיװַאלס עלַא

 -ָאיסערּפמיא ענייז ןביירש טוג ױזַא טקנוּפ טנעקעג טלָאװ רע זַא ,רעכיז

 יװ ,שידיי ןיא ךיוא ןענאמָאר ןוא ןעגנולייצרעד עשיטילַאנַאַָאכיסּפ"-שיטסינ

 סָאּפע ןטמיראב םעד ןבירשעגפיוא רע טָאה סָאד .רעביירש-שידיי רעדעי
 ?ןעד רעוו .תפצ טָאטש רעטרעביוצראפ רעד ןגעוו

 וצ טפָא ױזַא ןעמוקעגסיוא סע זיא רימ זַא ,טקריװַאב טָאה סע סָאװ
 .טשינ ןײלַא טעמכ ךיא סייו -- ףסוי רב עשוהי טימ ךיז ןענעגעגַאב

 לסָאי רעלָאמ םעד ,ןוז ןיימ טימ טרבחעג ךיז טָאה רע סָאװ ,סָאד רשפא

 רע וו ,תפצ ןיא ןזעוװעג טפָא זיא רע סָאװ ,סָאד רשפא ןוא ,רענגרעב
 רשפא ןוא ,ןזעוועג טפָא ךיוא טרָאד ןיב ךיא ןוא ,רעמוז ןצנַאג ַא טניווװו

 ןיא ןדערוצפיונוצ ךיז םיא טימ ןזעוועג גנירג ױזַא זיא רימ לייוו רַאפרעד
 םוש ןייק ףסוי רב טָאה ,ילארשי ַא תורוד-רוד ןופ קידנעייז --- ןוא שידיי

 ,שינעדערנייא רעד וצ רעדָא ,תירבע-שידיי ףמַאק םוצ טַאהעג טשינ סערעטניא
 רעשידיי רעד ןיא קילבנײרַא ןפיט וצ ןייק .ףמַאק ַאזַא ָאד זיא סע זַא

 ,שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאד ךיוא .ףסוי רב -- טשינ רע טָאה רוטַארעטיל
 עשוהי ןוא טייצ ךסַא טסָאק ןענעייל -- טייצ ןופ עגַארפ ַא סָאד זיא בגא
 עייג טימ ןעמונרַאפ קיבייא ןוא רעביירש רעמַאזטעברַא ןַא זיא ףסוי רב
 .רעטַאעט רַאפ ךיוא ןוא ןעגנוטייצ רַאפ ךיוא טביירש רע .ןטקעיארּפ

 רעד ןופ רענעמ ןוא ןעיורפ ,עריא ףלעווצ-ןעצ ַא לָאמַא רימ ןציז טָא
 "רעתפצ ספסוי רב ןופ עסָארעט רעד ףיוא ,קיטילָאּפ ןוא טסנוק ןופ טלעוו
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 "ירד יד ןופ ענייא ,טייקליטש ,טכַאנ .זיוה ןזָאלרַאפ שיבַארַא ןַא .זיוה

 טכַאד סע .תפצ רעביא רָאי ץנַאג ַא ןופ טכענ עטנרעטשעגסיוא טרעדנוה

 עצנַאג יד ןעז ןענַאד ןופ ןעק ןעמ זַא ,ךיוה ױזַא ָאד זיא ןעמ זַא ,ךיז
 ךעלסעג רעתפצ רָאּפ ַא רָאנ ןעז ןעמ ןעק ןתמא רעד ןיא רעבָא ...טלעוו

 ,טרָאד לּפמעל ַא ,ָאד לּפמעל ַא ,ךעלסעג ,ןענָאקלַאב ,ּפערט ,רעכעד .טייוו

 ןייועג ַא ןרעדנַא ןַא ןיא ןענרעל ןופ ןוגינ ַא רעטצנעפ טייוו ןייא ןיא

 ...דניק ַא ןופ
 ןופ סעקַאטַא ערעקיטכיוו יד ןופ ענייא ןעמוקעגרָאפ זא רעירפ טכַאנ ַא

 -רטנָאק ַא ןופ סעיײניָאידַאר טרַאװרעד טָאה ןעמ ןוא טייז רעשיבַארַא רעד

 ןטסקיאור םוצ .ורמוא לסיבַא ןוא רעקוצ-סייבוצ טימ ייט טּפוז ןעמ .עקַאטַא

 :עירָאעט עשיגעטַארטס ןייז רעדנַאנופ טלקיו רע ןוא ףסוי רב עשוהי זיא
 ןנימ רב רעשידיי ַא בורל טָאה תולג ןיא .זיירּפ ַא טָאה טלעוו רעד ןיא ץלַא

 ןסַאג עלַא ןיא טרעגלַאװעג עקַאט ךיז ייז ןבָאה -- -- טסָאקעג טשינרָאג

 םענעכָארבעצ ַא טסָאקעג שטָאכ טלָאװ ןנימ רב רעשידיי ַא ןעוו רעבָא

 טלָאװ טכַארטרַאפ רָאג ןוא ..,.טכַארטרַאפ ןיוש ךיז ןעמ טלָאװ -- רעגניפ

 ָאד ןוא ןנימ רב א ראפ ןנימ רב א ןזעוועג טלָאװ סע ןעוו -- ךיז ןעמ

 זיא זיירּפ רעד --- ךסַא ,ךסַא ,רעכעה ךסַא זיירּפ רעד זיא לארשי ץרא ןיא

 ןעמונעג רָאג דלַאב טָאה ףסוי רב ןוא -- -- גנוטסעפ עטסקרַאטש רעזדנוא
 קיטשירעטַאעט ןשיטסימיטּפָא םעיינ ַא ןופ טקעיָארּפ ַא ןגעוו ןלייצרעד

 .שרעדנַא סיּפע רָאג זיא -- לארשי ץרא תורוד ףניפ -- -- -- .םענייז

 סיואכרוד ַא ףסוי רב זיא -- םילשורי ןוא תפצ תורוד ףניפ שטָאכ

 ןיא דיי רעיינ רעטריטנעירָא ,וליפַא שירעזירַאּפ-שימעהָאב-שיטסינרעדָאמ
 עדנָאלב יד ןוטסיוא סָאד םיא טָאה יצ טשינ סייו ךיא .,לארשי תנידמ

 ,טריזינרעדָאמ זיולב רע טָאה דרָאב יד ,ןעגנובעלרעביא ךסַא טסָאקעג תואּפ
 .םיא רַאפ לוק תב ַא זיולב זיא לארשי תוצופת ןוא לארשי תנידמ ןינע רעד

 ַא ןיא ןײלַא ענייא ןסעזעג קיטימכָאנ ןקיטניװ ַא ןיא רימ ןענעז לָאמנייא
 -רעדנַאנופ קרַאטש ךימ בָאה ךיא ןוא ביבא לת ןיא םי גערב םייב עפַאק
 ןוא ךיױה ןגָאלשעג ןבָאה םי ןופ סעילַאװכ יד ;עשרַאו ןגעוו טדערעג

 -שיטקַאט .ליומ ןיימ ךרוד -- ןעגנונָאמרעד ןופ סעילַאװכ ןוא ןגירשעג
 ,טליפעג בָאה ךיא רעבָא ,ףסוי רב טרעהעגסיוא ךימ טָאה םַאזקרעמפיוא
 ןגעו דיי רענַאקָארַאמ ַא ןופ השעמ יד טרעהעגסיוא ךיא טלָאװ ױזַא זַא
 .יַאלעמ,, רעד

 עשיערבעה-שידיי יד ןגעוו ןלייצרעד ןעמונעג רקיעב רעבירעד ךיא בָאה
 זױלב ָאד ךיוא רעבָא .שארב ןילטייצ ללה טימ עשרַאו ןיא רעביירש
 ףסוי רב ןופ ןגיוא יד רַאפ זַא ןןענַאטשרַאפ בָאה ךיא .טקַאט רעשירבח
 טשינ טלגילפ סע רעבָא ,עשרַאװ ןשידיי ןופ דליב ַא זיולב ףיוא טייג
 ךסָא ךיוא רעבָא ,יאדווא ,קלָאפ ןייא ןענעז רימ ,ָאי -- -- ...עיזיוו ןייק
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 (שטיװַאקרעב .ד.) ץיבוקרב בד קחצי

 ךָאנ .דנַאלסורסייװ ,קצולס ןיא 1886 רָאי ןיא ןריובעג

 -םכילע םולש רעד טימ ןעגנורעדנַאװ ,ענליוו ןיא ןרָאי
 ץרא ןיא 1928 טניז ,עקירעמַא ןיא ןרָאי ךסָא ,החּפשמ

 .ביבא לת ןיא טניווו ,לארשי

 -רַאירטַאּפ ענעסעזעגנײא:-טלַא ןופ טייקדילָאס יד םיא ןופ טעייוו סע
 ,עטכישעג רעשידיי סעּפָאריײא-חרזמ ןיא ןרָאי רעטרעדנוה ןופ ןעמייה עשילַאכ

 עדילָאס .םיא םורַא זיא סרעייש עקידנעיסָא עלופ ןוא רעדעס ןופ חיר ַא

 ייוצ ןיא בשות ַא זיא רע .טירש ןדעי ןיא ללכב טייקדילָאס ןוא תווינע
 סָאד רעבָא .רעשידיי רעד ןוא רעשיערבעה רעד -- ןדיי ייב ןרוטַארעטיל

 ןוא ןפמַאק ןושל םוש ןייק וצ טשינ תוכייש םוש ןייק לַאפ םעד ןיא טָאה

 ןזעוועג זיא סָאד ןעוו ,ןטייצ ענעי ןופ ךָאנ טמַאטש סָאד .,ןעמַארגָארּפ-ןושל

 ,ץרּפ ,עלעדנעמ רעקיסַאלק יד ןופ ימיב ,ךעלדנעטשרַאפבלעז ןוא ךעלריטַאנ

 --- יז ןופ עקינייא רעדָא --- ךיוא ייז ןענעז רעטעּפש .םכילע םולש ,קילַאיב

 רעבָא .טסיערבעה ,טסישידיי --- ןעמזיא-ןושל ןיא ןרָאװעג טרעטנָאלּפעגנײרַא

 ךָאנ ןבָאה ןטפַאשנדײל-ןושל ןעוו ,טייצ רעטשרע רענעי ןופ ָאד ןדער רימ
 .טפַאשביל-ןושל רָאנ טרעיינ ןוא טַאהעג טשינ הטילש ןייק

 ןגיוא עלעקנוט ,עפיט .שטיװָאקרעב .ד .י -- טלַאטשעג עדילָאס ַא

 ןופ םינּפ ַא ור טימ ןוא -- חוכ טימ לופ םינּפ ַא ,ןעמערב עטכידעג

 .טעטעיּפ ןוא טייקכעלרע ןופ םינּפ ַא ,טעברַא רעטנוזעג ןוא ימ רעטנוזעג

 טייקדימ-סנבעל רעד ךרוד ךרוד ןטכייל -- ןרָאי ערעטלע יד ןיא ךָאנ וליפַא
 .ןרָאי עלעטימ ןוא טנגוי רעד ןופ ןטובירטַא עלַא יד

 טשינ קיצכעז יד וליפַא ,טבעלעג קינייו רעייז טָאה םכילע םולש
 .שיערבעה ןיא ןײלַא קיצניו רָאג ןוא ןבירשעג ךסַא רעייז ןוא ,ןגיוצרעד

 ןַא טקישעגוצ ןדיי ייב ןרוטַארעטיל יד ןופ ןשי אלו םוני אל רעד םיא טָאה

 ַא טימרעד ןוא שטיווָאקרעב םד קחצי ןופ טלַאטשעג רעד ןיא םעדייא
 ענעגייא ליפיוו טסייוו רעו .קרעװ עקיברַאטשמוא ענייז ןופ ןוקית ןשיערבעה

 ןעגנוצעזרעביא ענייז ןיא טרירגעטניא טָאה שטיווָאקרעב .ד .י טייקשירעפעש
 םוש ןייק זַא ,טייקכעלדנעטשרַאפבלעז ַאזַא טימ ןוטעג סע טָאה רע רעבָא --
 ןלַאינעג:טַאװקעדַא ןוא רעווש ןלַאינעג םעד ןשיוװצ זיא הנעט ַא ןופ ןטָאש

 .ןבילבעג טשינ םעדייא
 ,ןיירַאפ ןטַארעטיל רעװעשרַאװ ןופ רַאטערקעס ןופ לָאר רעד ןיא

 "רעב .ד .י טימ ןרידנָאּפסערָאק וצ ןעמוקעגסיוא טפָא זיא ,12 עיקצַאמָאלט
 יד ,טײקדילָאס ַאזַא וירב יד ןיא ךיוא .םינינע ײלרעלַא ןגעוו ןשטיוװָאק
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 .טרָא ןפיוא טרָאװ סעדעי ,טקַאזקע ליטס רעד ,לרעּפ עניילק -- טפירש

 ךרוד ווירב ןקיש ךָאנ טגעלפ ןעמ ןעוו ,ןטייצ ענעי ןיא יוװ ױזַא .דילָאס
 זַא ,רָאלק זיא סע שטָאכ ;טײצ ליפיוו ךיא סייוו ןיא לָאמניײא ,םיחולש

 -רעּפ .ץנעדנַאּפסערָאק עסיורג רָאג ַא טַאהעג תומכ ןיא טָאה שטיווָאקרעב
 .לארשי ץרא ןיא טשרע ןפָארטעג לָאמ עטשרע סָאד םיא ךיא בָאה ךעלנעז

 ,ןעקנעדעג ַא רַאפ סָאװ ,טפַאשרבח ַא רַאפ סָאװ ,טייקכעלטניירפ ַא רַאפ סָאװ

 .ןבעגּפָא ןסירג ,ןעז וצ ךיז ,ןעמוק וצ ןטעברַאפ ךעלטניירפ ַא רַאפ סָאװ

 טלטסירק ױזַא ,ןטנוװָא עשירַארעטיל וצ ללכב רעביירש ןעייג ןעוו ןטלעז
 ,םעד ןיא טייקיסעמצעזעג ַא זיא אמתסמ .סע ךיז טלדיי ױזַא ןוא סע ךיז

 וצ ןוא .לגער יד ןקיטעטשַאב וצ ףיוא -- ןעמַאנסיױא ָאד ןענעז סע רעבָא

 ודנוא סע טגעלפ ךעלמייה יו .שטיווָאקרעב .ד .י טרעהעג ןעמַאנסיוא יד

 ןבָאה רימ ןעוו ,ביבא לת ןיא ןטנװָא עשירַארעטיל עשידיי יד ייב ןרעוו
 .שטיווָאקרעב .ד .י ןופ ןגיוא רָאּפ עפיט ,עטסנרע סָאד םלוע ןיא ןעזרעד

 ןיא ז"טשת'ה טיײצרָאיםכילע םולש רעד ןופ גָאט רעד זיא טָא ןוא

 .שטיווָאקרעב רעד ןופ הריד יד ,18 רעמונ ,רופלב בוחר ףיוא ,ביבא לת
 עלַא ןיא ןשטנעמ טימ לופ טציא ןיא יז ןוא הריד עניילק ַא .החּפשמ

 סע ןוא ,טלמַאזרַאפ ָאד זיא ''ביבא לת בלַאה., ;ןענָאקלַאב עלַא ,ךעלעקניוו

 זיא ןעמ ןוא .םיחוור םיוחתשמו םיפופצ םידמוע :טײג רמאמ רעד יװ זיא
 ,םימחר לעב ןוא רעכַאמ-ןכַאל ןוא רעכַאל ןסיורג םעד ןופ האווצ יד אלממ

 שדוק ןושל יַאס ,סרענעייל ןוא סרענדער-טסעג ןענעייל ןוא ןדער טשרעוצ

 סינכמ רעלעדייא רעד טנעיל ןוא טדער ףוס םוצ .שידיי ןושל יאס ןוא

 םעד ןיא ךעלטייד ןרעה וצ רעווש ,קרַאטש וצ טשינ זיא עמיטש ןייז .םיחרוא
 ןוא טרָאפ טרעה ןעמ זַא ,ריא ןיא ץרַאה ליפוזַא ָאד זיא סע רָאנ ,גנערדעג

 ןושל ןיא ןעמכילע םולש רע טנעײיל לכ םדוק .הלמב הלמ טייטשראפ
 ,טַאװקעדַא ןוא ךעלדנעטשרַאפ ןוא רָאלק זיא סע ןוא ,גנוצעזרעביא ןייז ,שדוק

 שדוק ןושל ףיוא .טשינ ןעמ טכַאל ןכַאל זַא ,ױזַא סיּפע ןיוש זיא סע רעבָא

 זיא סע ןוא -- לַאניגירָא ןיא שטיווָאקרעב טנעייל טָא ןוא .טשינ ךיז טכַאל

 ןעמוקעג ןוא טעב ןקיביײא ןופ ןענַאטשעגּפױא טלָאװ ןיילַא םכילע םולש יו

 האווצ יד יו -- טכַאַאל ,טכַאל םלוע רעד ןוא -- טײצרָאי רענעגייא ןייז וצ

 ןרעו הריד:שטיווָאקרעב רעד ןופ ןבוטש עניילק עלַא .טגָאזעגנָא טָאה
 לָאמעלא ןענעז ייז יו ,רעטכעלעג ןקיצרַאה טימ לופ יוזא טקנוּפ טציא
 ,רעלופטעטעיפ ַא ןיא רעכיב ןוא םירפס טימ ּפָארַא זיב ןביוא ןופ לופ
 ,גנונדרָא רעדילָאס
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 ש רב רשא

 ןיא ,עיצילַאג-חרזמ ,דָארב ייב ,ןיטַאּפָאל ןיא ןריובעג
 .גרעבמעל ןיא טניוועג 1914 זיב 1908 ןופ .1889 רָאי
 ,ביבא לת ןיא ןברָאטשעג .לארשי ץרא ןיא טלָאמעד ןופ

 ,1952 ינוי ןט4 םעד

 ףיוא ןלירב עניד טימ ןַאמרעגנוי רעקיטױה-טַאלג-לקנוט ,רעטענורב ַא
 ךיא בָאה ױזַא ,עיצילַאג ןיא ןפורעג סע ןעמ טָאה י'רעקיווצ,, ַא ,לדנעב ַא

 טרָאד בָאה ךיא ןעוו ,1912-1910 ןרָאי יד ןיא ,גרעבמעל ןיא טנעקעג םיא

 -נעגנילק ךעלפרַאש ַא ,שַארַאב : שידיי ןיא ,שרב רשא ןעמָאנ ןייז .טניווװעג

 -שיערבעה ןוא רערעל רעשיערבעה ַא .םינּפ ןייז ךיוא ױזַא ןוא ,ןעמָאנ רעקיד

 ןזעועג לָאמעלַא זיא ןײלַא רע רעבָא .רעלייצרעד ןוא רעטכיד רעשידיי

 ןיוש ןוא רימ ןופ רעטלע רָאי עכעלטע .ןזָאלעגוצ רעייז ןוא דלימ רעייז

 עלַא ןזעועג ןענעז ,ןלַאנרושז-תירבע עטסעב יד ןיא טקורדעג טלָאמעד

 ,זיא ןעמ רעגניי סָאװ ןוא -- סקעלּפמָאק-טעטירָאירעּפוס ַא ןבָאה וצ תוביס

 םיא טָאה שַארַאב רעבָא ,סקעלּפמָאק ןקיזָאד םעד ןופ ןעמ טָאה רעמ ץלַא

 רעביירש:-שידיי עכעלטנגוי עקיטלָאמעד יד ןופ עּפורג רעד יבגל טַאהעג טשינ

 א ןפאשאב וצ םיא ייב הביס א ךָאנ ןזעוועג זיא סע ןוא .גרעבמעל ןיא

 קידוװעעזנָא קיניײװ .סופ ַא ףיוא טמָאלעג טָאה רע :סקעלּפמָאק-טעטירָאירעּפוס

 .שַארַאב טשינ רעבָא .טלַאװגב סָאד ןעמ טריסנעּפמָאק .ךָאד רעבָא ---

 עיגָאלָאטנַא ןַא טלעטשעגפיונוצ ,ןיוו ןיא ,1921 רָאי ןיא בָאה ךיא זַא

 טשינ ,סעיגָאלָאטנַא עלעיצעּפס עכלעזַא ךס ַא יו --- זיא סָאװ ,!עיצילַאג,

 ןיא טגיוװעג גנַאל שַארַאב ןיוש טָאה -- לָאמנייק קורד ןיא ןענישרעד

 רעבָא ,ןבירשעגפיוא טשינ הרוש-שידיי ןייק רעמ ןיוש גנַאל ןוא לארשי ץרא

 ןיא ןרעוו וצ ןעמונעגפיוא ןזעוװעג םיכסמ רע טָאה טנעמיטנעס ךסַא טימ

 טקישעגוצ סױרַא ויכרַא ןייז ןופ וליפַא טָאה ןוא עיגָאלָאטנַא רעד טָא

 טלָאװעג ךיז ןבָאה סע .ןענישרעד טשינ לָאמנייק ןענעז סָאװ ,רעדיל-שידיי

 ןעגנַאגעג רעטייוו לייוורעד ןענעז ןרָאי יד ןוא ...ןרָאי עגנוי ןענָאמרעד

 קיטױה-טַאלגילקנוט ,ךעלפרַאש ,ןיד ַא :ןבילבעג זיא ןוימד ןיימ ןיא ןוא

 וצ טלעטשעגוצ ךיז טָאה ןוא ,סעצנָאװ עצרַאװש ,עניילק עניד טימ םינּפ

 טפַאהרעטסיײמ ַא רקיעב ןוא ,דיל ַא טנעיילעג בָאה ךיא רָאנ ןעוו ,רימ

 םורָאװ :שַארַאב רשא ןופ גנולייצרעד עטבעלעגרעביא ףיט ןוא ענעפילשעג

 רָאנ ,קעװַא ןצנַאג ןיא ןרָאי ןופ ףיולרַאפ ןיא רע זיא שידיי ןופ רָאנ טשינ

 | ,םיריש ןופ טעמכ ךיוא

 סנַײא רשפא ,רָאי קיצרעפ עצנַאג קעװַא עילָאװַאּפ ױזַא ךיז ןענעז

 ,1950 זיא רָאי סָאד ןוא .רעקינייוו



 117 ןָאקיסקעל ןיימ

 ,ביבא לת ןיא ''רבד,, ןופ עיצקַאדער רעד ןיא ןזעוועג לָאמַא ךיא ןיב

 רערעטלע רעקיד ךעלשּפיה ַא טציז ןרעמיצ יד ןופ םענייא ןיא יװ ךיא עז

 ןכירטש-םינּפ ענייז .ןצימע ףיוא תועמשמ ָאד טרַאװ ןוא ,ןײלַא רענייא ,ןַאמ
 -ּפָארַא עקיד טגָארט רע ןוא ,דימ קרַאטש ,דימ ,טקידכעלייקעגסיוא ןענעז

 סיּפע ץילב ַא טיג סע ןוא -- שירעוּפ לסיבַא טעמכ ,סעצנָאװ עטזָאלעג

 םעד ןופ ןגעקטנַא ךימ ץעז ךיא ןוא וצ ייג ךיא ןוא רימ ןיא גנונַא ןַא
 גנולצולּפ ןוא ױזַא םתס םיא גָאז ךיא ןוא שיט ןסיורג םעד ייב ןַאמ ןרעטלע

 ַאלָארַאק רעד ףיוא ,גרעבמעל ןיא ,לָאמַא יו ,רעטכעלעג ליומ לופ ַא טימ

 םעניד םעד טימ ןעז םיא געלפ ךיא ווו ,ייַאיצַאבא,, עפַאק ןיא ,ַאקיװדול

 -- -- !שַארַאב רשא ,םכילע םולש -- :ךעלקיצנָאװ עניד יד ןוא רעקיווצ

 טעב רע ןוא ! .ר .מ םולש םכילע --- : ןטכַארט עגר ַא ןָא רימ טרעפטנע רע ןוא

 ףיוא ןגערפרעדנַאנופ ךיז ליוו רע ,קרַאטש ךימ טעב רע ,ךיז וצ ןעמוק ךימ

 טרימרָאפניא ךעלשּפיה עדייב רימ ןענעז שירַארעטיל .ליפיוזַא ,ליפיוזַא

 לייו ...רעמ לסיבַא -- ךעלטנייוועג יו -- ךיא) .ןרעדנַא ןגעוו רענייא
 ,ןיד רעד ןיוש זיא ױזַא

 -- םירפס רכומ עלעדנעמ בוחר רעד ףיוא -- שרב רשא -- טניוװ רע
 רע טליצרעד ,קילעפוצ סיּפע :םיא וצ טגנַאלַאב סָאװ ,זיוה סיורג ַא ןיא
 םעד ןופ סָאבעלַאב רעד ןרָאװעג רע זיא ,טכוזַאב םיא בָאה ךיא ןעוו רימ

 רעכיג סיוא טעז סָאװ ,רעמיצ-סטעברַא ןסיורג םעד ןיא רימ ןציז טָא .זיוה
 ןדער וצ ךיז טסולג סע ןוא עדייב רימ ןבָאה טייצ .,לַאז-קעטָאילביב ַא יו

 ,גנומיטש טימ לייוו --- סעומש רעװַאקישט ַא ךיז טלעטש סע ןוא

 ,דיי רעקישזד ַא לסיבַא ,דיי ַא ןײרַא טמוק סע ןוא -- ריט ןיא טּפַאלק

 ,לארשי ץרא ןיא רעמ לסיבַא ןוא ,טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא ךיז טכַאמ סע יו

 ןבָאה סע זַא רָאנ ,ןשַארַאב רשא וצ עקַאט רע זיא ןעמוקעג .קיתו ארוק ַא

 ,עדַאנַאק ןופ רענייא ןוא ,רעביירש ייווצ ּפַאלק ןייא טימ טכַאמעג םיא ךיז

 טגערפעג רעבָא ,ןגערפ סיּפע עקַאט רע זיא ןעמוקעג .רעסעב ךָאנ זיא

 ...טרעהעג עדייב ןבָאה רימ ןוא טדערעג טָאה רע ןוא טשינרָאג רע טָאה

 רעקינייוו ךָאנ סייוו ןוא טסווועג טשינ דלַאב ךיא בָאה ,טדערעג טָאה רע סָאװ

 זיא רע לייו ,טסוװעג טשינ טָאה ,רעשמ ךיא ןיב ,שרב ךיוא .טציא

 ןופ ץיה רעד ןיא טלמירדעג לסיבַא וליפַא ןוא טכַארטרַאפ ןוא דימ ןסעזעג

 ,בא שדוח ןיא ןזעוועג זיא סע לייוו ,גָאט

 ךָאנ -- רעטרעוװ ןָא טעמכ טנגעזעג ךיז רימ ןבָאה רעטעּפש העש ַא
 ,רָאי קיצרעפ

 ,טרעױדַאב רָאנ טָאה רע ,טַאהעג טשינ הרירב ןייק טָאה קיתו ארוק רעד
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 רימ סָאװ ןוא טרעיודעג ץרוק ױזַא טָאה ךוזַאב רעטנַאסערעטניא ןייז סָאװ
 ,קעװַא ןיוש ןזומ

 :דימ טמיורעגנייא שַארַאב ריט רעד ייב רימ טָאה ךיז ןענעגעזעג םייב
 ןייז ףרַאד שטנעמ ַא .ןוט ןעמ ןעק סָאװ .לָאמ עטשרע סָאד טשינ ןיוש --
 ךָאד טרעװ ןשטנעמ עמַאזנייא טימ ןליפטימ ןופ .יאדווא רעביירש ַא ,טוג
 "טרָאּפ שירַארעטיל ןײלַא ךיז ,בגא ךרד ,שַארַאב טָאה ...עזָארּפ ןפַאשַאב
 ...טריטער
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 (ןַאמטג) ןמטוג םוחנ

 ,1898 רָאי ןיא עיבַארַאסעב ןיא לטעטש ַא ןיא ןריובעג

 ןיא טניוו .לארשי ץרא ןיא 1906 רָאי םעד טניז
 ,ביבא לת

 עטסנעש יד ןופ ךסַא ,ךסַא רָאג ןריצַאב סעיצַארטסוליא סנַאמטוג םוחנ
 רעד ,רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןיא רעכיב עשיטסירטעלעב עטסעב ןוא

 ןענעז ייז ,לארשי ץרא ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןענעז סָאװ ,יד רקיע
 יז ןבָאה ןענעק-תירבע ןכַאװש ןיימ ייב .ןצרַאה םוצ ןזעוועג לָאמעלַא רימ
 ןייטשרַאפ וצ רעגנירג ןפלָאהרַאפ -- תחנ ןשירעלטסניק םעד ץוח -- רימ

 רעבָא .סעיצַארטסוליא ןופ קעװצ רעד ךָאד זיא סָאד ךיוא .ןטסקעט יד

 ןופ רעדליב ןופ סעיצקודָארּפער יד ךיוא -- סעיצַארטסוליא יד רָאנ טשינ

 טצירקעגנייא ךיז ןבָאה ,ןעז טרָאד ןוא ָאד געלפ ךיא סָאװ ,ןַאמטוג םוחנ

 סָאװ ,ןטלַאטשעג ערעייז ןופ טייקניד רעשיטסימ רעד טימ ןורכז ןיימ ןיא
 רָאלק זיא סע .ןכַאלּפ עקירילָאק-שיטסימ ףיוא ןלָאמ וצ ביל טָאה ןַאמטוג

 יד ןלָאמ וצ יױזַאיװ ןפוא ןַא ,ןענופעג טָאה ןוא ,טכוז רעלַאמ רעד זַא ,ןזעוועג

 ױזַא ןוא שירעלטסניק טקעפרעּפ ױזַא זיא סָאװ ,טפַאשדנַאל עקידלארשי
 וצ ריא ןכַאז עגנירג יד ןופ טשינרָאג זיא סע זַא ,טכיל ןעמָארטש טימ לופ

 רַאפרעד עקַאט רשפא ןפיױלטנַא .ןוקית ןשירעלָאמ ,ןשירעלטסניק ַא ןבעג

 .טפַאשדנַאל רעקידלארשי ץרא רעד ןופ -- לארשי ץרא ןופ רעלַאמ יד

 יד ןלָאמ וצ ביל רע טָאה סרעדנוזַאב ןוא .ןַאמטוג םוחנ טשינ רעבָא

 .תפצ ןוא םילשורי -- לארשי ץרא ןופ ןטקנוּפ ייווצ עטסכעה ןוא עטסרעווש

 שירעלָאמ עטסרעװש יד ןוא עטסכעה יד -- גרעב ןשיווצ ןייז ןגיל עדייב
 ,ןשרעהַאב וצ

 ַא -- 'תפצ ןיא ריצַאּפש, סנַאמטוג רדסכ רימ טייטש ןגיוא יד רַאפ
 ןײלַא רענייא ,למיירטש ַא ןוא לטרַאג ַא טימ עלעדיי ןיד ַא ןופ טלַאטשעג

 טשינ קידנעייג טײהרעטכַארטרַאפ טלָאװ רע יו ױזַא טָא ןוא גרעב ןשיווצ

 ,טנורגּפָא ןיא ןלַאפנײרַא טעוװ רע רעדָא -- ןוא .ךיז רַאפ םוהת ַא ןעזרעד
 ןיא עשעקעב ןייז ןופ סעלָאּפ יד ףיוא ןעילפקעװַא רָאג טעוו רע רעדָא
 ...ןיירַא למיה

 טשינ ריש ַא סיּפע ךָאנ טדניברַאפ ךימ ןוא ןענַאמטוג זַא ,רעבָא
 רעלַאמ םעד ,ןוז ןיימ ךרוד טשרע טקעדטנַא ךיא בָאה סָאד ,רשק רעשיטסימ
 ןוא קירוצ טייג השעמ ,עשיטסימ טשינ ריש ,יד ןוא .רענגרעב לסָאי

 ןימ טפָא רימ טגעלפ טלָאמעד .1920 רָאי םעד זיב ,ןיוו זיב רעקירוצ
 1921 רָאי ןופ גנילירפ ןיא זיא סָאװ ,יררה השמ רעלַאמ רעד ,רעדורב
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 ,רעלַאמ ַא ,רבח ַא םענייז ןגעוו ןלייצרעד ,ןליוו םענעגייא ןופ ןברָאטשעג

 ןיא עלושיטסנוקד לאלצב רעד ןיא טנרעלעג ןעמַאזצ םיא טימ טָאה סָאװ

 רעד ןיא ןָאילַאטַאב ןשידיי ןיא טנידעג ןעמַאזצ םיא טימ טָאה ,םילשורי

 -כרוד םיא טימ ללכב ןוא ,לארשי ץרא םורַא ןוא ןיא המחלמ-טלעוו רעטשרע

 רעד זַא ,טקנעדעגרַאפ ךיא בָאה טוג -- ןוא ,סמערַאו ןוא סטלַאק טכַאמעג
 םעד ןופ ןוז ַא זיא רעלַאמ רעד טָא זַא ןלייצרעד רימ טגעלפ רעדורב

 לָאמניײק רעבָא בָאה ךיא .ןויצב החמש רעביירש ןשיערבעה ןטמירַאב

 רעלַאמ םעד טימ רעדורב ןיימ ןופ השעמ ענעי טריציפיטנעדיא טשינ
 .,טלייצרעד ,רימ --- ןוז ןיימ ןוא ,ןוז ןיימ סע טָאה ןײלַא רע זיב .ןַאמטוג

 ַא ןופ ןטרָאג ןופ לרעיוט םייב ייטש ןוא ביבא לת ןיא ךיא ןיב טָא ןוא

 קידנעעזסיוא שירעלטסניק קילב ןטשרע ןפיוא דלַאב ןוא ,ןיילק ןוא ןייש

 רימ טנפע ןעמ ןוא ''המיבה, רעד ןופ טנעָאנ ,םעה דחא בוחר ףיוא ,זיוה

 רעשירעלטסניק טימ לופ ,בוטש רעסיורג ַא ןיא ךיא ץיז דלַאב ןוא ריט יד

 סנַאמטוג ןופ ןלַארטש סָאװ ,ןרילָאק עקיטרַאנגייא יד טימ לופ ,ערעפסָאמטַא

 .השמ רעדורב ןיימ ןגעוו טלייצרעד ןוא טלייצרעד ןַאמטוג ןוא ,רעדליב

 רעבָא ,טלַא ןיוש תוישעמ יד ןענעז רעטלע שילביב בלַאה ַא יו רעמ

 םעד ןגעוו תוישעמ ןוא ,ןענַאמטוג רַאפ ייז ןענעז טנגוי רעד ןופ תוישעמ

 -ייברַאפ זיא סָאװ ,טלַאטשעג-שטנעמ ןיא רָאעטעמ ןלַאינעג ,ןשיטסימ

 רימ טלייצרעד ןַאמטוג ...רימ רַאפ ייז ןענעז ,החּפשמ רעזדנוא ןגיולפעג
 יד ןופ ןדָאזיּפע ,טנַאקַאבמוא ןזעוועג ןצנַאג ןיא רימ ןענעז סָאװ ,ןדָאזיּפע

 ךָאנ ןענעז ,טנייה ןופ לארשי תנידמ ןופ סעיניל עכעלטייד יד ןעוו ,ןרָאי
 ןיימ ןופ ןצנַאגַאװַארטסקע יד ןגעוו רימ טלייצרעד רע .ןרוטנָאק עניד ןזעוועג
 יד ןופ הביבס ןוא טייצ רעטנַאגַאװַארטסקע רעד ןיא וליפַא סָאװ ,רעדורב

 ךעלמייהמוא ןזעוועג ייז ןענעז עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד ךָאנ ןרָאי עטשרע

 ןייז ןופ םינּפ םוצ ךעלנע קרַאטש ,םינּפ עגנערטש סנַאמטוג ,קידשרעדנַא

 ןטנעָאנ םעד וצ עביל רעשירבה טימ לופ ןוא דלימ טרעוו ,רעטָאפ ןטמירַאב
 ,השמ רעדורב ןשיגַארט ןיימ ןוא םענייז רבח

 ,טכַאמעג ױזַא ךיז טָאה סע -- תולזמ ,םילוגליג ,םילוגליג ,תולזמ

 ,השמ רעדורב ןיימ ןוקית ןשירעלָאמ ןבעגעג טָאה סָאװ ,לסָאי ןוז ןיימ זַא
 סרעטעפ ןייז ,ןַאמטוג םוחנ טימ ןעמַאזוצ זײרּפ ןשירעלָאמ ַא ןעמוקַאב טָאה

 ןַא ףיוא ןרָאװעג טקישעג ןעמַאזוצ ךיוא ןענעז רעדליב ערעייז ןוא ,רבח
 ,קידענעוו ןיא גנולעטשסיוא רעלַאנָאיצַאנרעטניא
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 (גרעבדלָא) גרבדלוג האל
 ןילרעב ןיא טרידוטש -- 1911 -- ענוװָאק ןיא ןריובעג

 ןיא 1925 רָאי םעד טניז .1933:1921 -- ןָאב ןיא

 .לארשי ץרא

 ,טייקליק רעטמיורטרַאּפ ןייז ןיא טשוקעג ךיא בָאה ןץיטש םעד

 ,טייקליטוע יד זיא רע -- רע ןוא ,גנַאזעג סָאד ןיב ךיא לײװ

 ,טכַאדַאב ןייז ןיב ךיא ןוא שינעטער סָאד ןיא רע -- רע לייװ

 .טכַאמעג טייקיבייא ןייא ןופ ןענעז עדייב רימ

 ,ןילַא טנייארַאפ בייל ןייז ,טשוקעג ךיא בָאה ןייטש םעד -

 ףיימ ןיא שלַאפ ןיב ךיא ןוא ײרטעג ױזַא ןיא רע

 ,קעװַא טשינ לָאמנײק טייג רע ןוא ךעלגנעגרַאפ ןיב ךיא -- ךיא

 .קעלּפטנַא ןייז ןיב ךיא ןוא ףַאשַאב םעד ןופ דוס רעד זיא רע --רע

 :טלעטשעג ץרַאה ַא רַאפ ךיז בָאה'כ זַא ,סיױװכ ןוא

 ,טלעוו יד זיא רע -- רע ןוא ררושמ רעד ןיב ךיא

 סָאװ ,דיל ַא זיא סע -- גרעבדלָאג האל ןופ דיל ַא זיא ןביוא ָאד סָאד

 דיל סָאד ןבָאה רימ ןוא ...גערב םייב ןייטש םוצ ךייט רעד טגניז'ס

 .עפאי יכדרמ ןופ גנוצעזרעביא רעשידיי רעד ןיא ןבעגעג

 טפָא ןבעג וצ ןליפָארּפ ןעּפ עקיזָאד יד ןיא טשינ ךיז ןריפ רימ
 ייב רימ ןבָאה .טביולרעד ךָאד זדנוא ןענעז ןעמַאנסױא רעבָא -- ןטַאטיצ
 גנוצעזרעביא יד זַא ,רעכיז ןענעז רימ .םַאנסיוא יד טכַאמעג גרעבדלָאג האל

 ךָאנ רעכיז זיא לַאניגירָא רעד רעבָא ,טוג רעייז זיא עפאי יכדרמ ןופ

 ,טקעטיכרַא ןַא ןעייסע ןוא סעיגָאלָאטנַא ענייז ךרוד זיא סָאװ ,עפַאי .רעסעב

 רָאפ ןעמענ טשינ טעװ -- שיערבעה ןוא שידיי ןשיװצ רעיוב-ןקירב ַא
 -- רעדיל ןלַאניגירָא ןופ עבט יד ןיוש זיא ױזַא .גנוקרעמַאב יד טוגמוא
 ...גנוצעזרעביא רעד ןיא -- -- -- ןײלַא ךיז ןופ רעסעב ןייז וצ לָאמעלַא
 רימ ןענעז סָאד טשינ -- רעבָא .ץעזעג ַא זיא סָאד .םָאיסקַא ןַא זיא סָאד
 ,גנומיטש ןזעוועג ןסיוא ןענעז רימ .ןסיוא

 ףזעוװעג טימעג וצ לופסגנומיטש-שירעטכיד ױזַא לָאמעלַא זיא רימ

 רעדָא ,בולק א ןיא לשיט א ייב גרעבדלָאג האל ןעזעג בָאה ךיא רָאנ ןעוו

 | .עדַארטסע רעד ףיוא רעדָא ,עפַאק
 -- ַאװַאק סירָאנָאה -- םיריוטקָאד ךסַא טָאה רוטַארעטיל עשיערבעה יד

 .טעטיזרעווינוא ןשיערבעה ןשימיה םעד ןוא ןרַאנימעס עשינבר יד ןופ
 "רעווינוא רענילרעב רעד ןופ .רָאטקָאד רעתמא ןַא זיא גרעבדלָאג האל רעבָא
 רעד ןגעװ ןעסרעדנַא ןַאיטסירק סנַאה ןופ השעמ יד ריא טנעק .טעטיז
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 -דלַאװ סָאװ ,ןצַארטַאמ ןביז ךרוד וליפַא סָאװ ,ןיסעצנירּפ רענעריולרַאפ

 "ראפ ייז וצ טָאה יז ןעוו ,ןפָאלש םוצ טגיילעגרעטנוא ריא ןבָאה ןשטנעמ

 .לטערב-"טעב םעד ףיוא לסעברַא ןַא טריּפשרעד יז טָאה -- טעשזדנָאלב

 םעד בילוצ טײקיזָאלּפָאלש ריא ףיוא טרעדנוװעג ךיז טָאה ןעמ זַא ןוא

 .ייןיסעצנירּפ עכילקריוו ַא ןיב ךיא רעבָא :טגָאזעג יז טָאה --- לסעברַא

 זיא םינּפ ןיא ץלַא ,םינּפ ךעלגנעל ַא טימ ,עניד ַא ןוא עקנַאלש ַא

 ןגעלרַאפ לָאמעלַא טלכיימש יז ןוא --- זָאנ עקידוװענח יד וליּפַא ,ךעלגנעל

 טגערפ ןעמ זַא ,ןרעפטנע וצ סָאװ טסווועג טשינ טלָאװ יז יוװ ױזַא סיּפע ןוא

 ןרעפטנע וצ ןָא טביוה יז ןוא .ןטַארעּפער עריא ךָאנ רקיע רעד -- סיּפע יז

 טגָאלש ןעמ .ךָאד ןעמ געמ ןריבורּפ זַא ,טכַארטעג טלָאװ יז יוװ ױזַא ,ױזַא

 ,סױרַא דלַאב רעבָא ךיז טלעטש סע .טשינ סיּפע טסייוו ןעמ זַא ,טשינ ךָאד

 ןעק יז .ןסיװ ןשירַארעטיל ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא ןַאמכַאפ ַא זיא יז זַא

 סרענעק ענעי ןופ זיא יז .תונושל עלַאניגירָא יד ןיא ןרוטַארעטיל ךסַא

 ידי רחאלכ םעד ןגעװ ןדער רָאנ -- ךעלטנירג רעייז ץלַא ןענעק סָאװ

 טנייה ןעד ןעק רעװ -- ןכַאז עלַא ךָאנ םוראוו -- עקַאט סע ןעניימ ייז ןוא

 ?ץלַא טשינ

 ?סרעטכיד סָאװ עבלעז סָאד טשינ סנירעטכיד ןענעז = |

 .סרעטכיד סָאװ עבלעז סָאד טשינ ןייז ןפרַאד סנירעטכיד

 ,גנוטכיד עתמא .טייקיטכירפיוא לכ םדוק זיא גנוטכיד לייוו

 ןוא .רענעמ יו ןשינעפעשַאב ערעדנַא תמא ןַא ףיוא ןענעז ןעיורפ ןוא

 סעיגָאלָאטנַא ןיא ,ןרוטַארעטיל ןיא זַא ,ךיז טריפ סע סָאװ ,טכער רָאנ זיא סע

 .רענעמ ןופ גנוטכיד רעד ןופ ןעיורפ ןופ גנוטכיד ּפָא ןעמ טלייט ,רקיעב

 יד לייו !םעד ןגעװ טדערעצ ױזַא ָאד ךימ בָאה ךיא סָאװרַאפ ןוא

 טײקשרעדנַא רעד ןופ ליּפשייב רעשיסַאלק ַא זיא גרעבדלָאג האל ןופ גנוטכיד

 .רענעמ ןופ גנוטכיד רעד ןופ -- ןעיורפ ןופ גנוטכיד רעד ןופ

 סגרעבדלָאג האל .שרעדנַא ייז ןענעז גנוטכיד-רעטַאעט רעד ןיא וליפַא |
 ןיא ױזַא .תודע ןַא זיא -- ץַאלַאּפ ןופ הצירּפ יד --- ןומראה תלעב :עמַארד
 עדַאלַאב-רעטַאעט עטבעוועג-לדייא יד טָא וװ ,עניב רעד ףיוא ױזַא ןוא ךוב

 (...עקיטומטוג ַא זיא ןירעטכיד יד לייוו --- לַאניּפ ןטוג ַא טימ אקווד)

 ןָא ,טריפעגפיוא ןעו ,לארשי תנידמ ןיא רעטַאעט ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה

 תוצופת יד ןיא קעװַא זיא ןוא ןעלגילפ ןעמוקַאב ךיוא טָאה ןוא .ףוס ַא

 .עניב רעשידיי רעד ףיוא ךיוא ,לארשי

 טרעהעג -- "אתווצ, בולק ןשירַארעטיל ןיא -- ךיא בָאה לָאמניא |
 טרעלקעגפיוא טָאה גרעבדלָאג האל .י"ןומראה תלעב,, רעד טָא רעביא חוכיוו ַא

 ןָא סָאריּפַאּפ ןייא ןדנוצעג טָאה יז .קיטש-רעטַאעט םעד ןופ סיזענעג יד
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 -- ךיור ןעלגניר יד ןופ ןעזעגסױרַא םיוק ןיוש יז טָאה ןעמ -- ןרעדנַא

 רָאמוה ןקידװענח טימ ןוא טייקרָאלק ןוא טומ ןשירפ טימ טָאה ןוא
 ךיז ןבָאה סָאװ ,םוקילבוּפ ןופ ןוא םירבח ןופ ןגַארּפ יד ףיוא טרעפטנעעג
 .ןסָאריּפַאּפ יד יו ,רערעדנַא רעד ןָא ענייא ןדנוצעג ןוא טלגנירעג ךיוא

 ןענעז עדייב ןוא -- לארשי תנידמ ןיא רונש ַא ןוא ןוז ַא בָאה ךיא
 ,טפָא ךיז טכַאמ סע .ןעמענ ערעייז -- רענגרעב ירדָא ןוא לסָאי .סרעלַאמ
 ןייז ןוא ,רעביירש ַא רעדָא ,רעלַאמ ַא זיא סָאװ ןוז ַא ןופ ןעמָאנ םוצ זַא

 םעד ןופ ןוז רעד,, ןבעגעגוצ טרעוו ,רעביירש ַא רעדָא ,רעלַאמ ַא זיא רעטָאפ
 ...טרעקרַאפ ןעגנַאגעג טפָא רעבָא לארשי תנידמ זיא סע זיא רימ .!'םעד ןוא

 ,טָאה גרעבדלָאג האל ךיוא ןוא ...'?לסָאי-יבא,, ןעמָאנוצ ַא טַאהעג בָאה ךיא

 ,...םעד טימ רקיע רעד טיירפרעד קרַאטש ךיז ,רימ טימ ךיז קידנענעקַאב

 | .טניירפ קרַאטש רונש ןיימ ןוא ןוז ןיימ טימ זיא יז ,לסָאי-יבא

 רעד ןופ רעטכיד יד ןגעוו טלייצרעד גרעבדלָאג האל ךיא בָאה טפָא
 עטשרע יד טלעטשעג ןעמַאװצ טָאה יז עכלעו טימ ,עפורג רענווָאק

 -- טײרּפשעצ ןטלעוװ עלַא רעביא טציא ןענעז סָאװ ןוא טירט עשירעביירש
 .שידיי טציא ןביירש ייז ןופ עטסיימ יד ןוא

 ,ליפָארּפ םעד ןקידנערַאפ ךָאד ךיא לעװ טעמוא לסיב ןיילק ַא טימ

 רעבָא ,טשינ ץעגרע ןיא ןריפ תונעט לייו .הנעט טשינ שטָאכ -- טעמוא
  ,..ָאי -- טעמוא

 -נעזרעּפ ןוא גנוטכיד רענעגייא ריא טימ ךימ ריסערעטניא ךיא זַא

 יד ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ יד ןוא גנוטכיד רעד טימ ללכב ןוא ,טייקכעל

 ױזַא ךימ ךָאד טָאה יז .ןעזעג גרעבדלָאג האל ךָאד טָאה ,רעביירש-תירבע
 ןטנוװָא תירבע ףיוא .ןבולק עשירַארעטיל עשיערבעה ןיא טנגעגַאב טּפָא

 רעבָא ,ןטָארטעגפיוא זיא יז ווװ ,ביבא לת ןיא ןטנװָא עלַא ףיוא אמתסמ ןוא

 רעתמא ןַא ןופ םינּפ קיטומטוג ריא ןוא טלַאטשעג עקנַאלש ריא בָאה ךיא
 עשירַארעטיל עשידיי עקילָאצמוא יד ףיוא ןעזעג טשינ לָאמנייק ןירעטכיד
 1956 רָאי ןיא זַא ,תמא ןיא סע .ביבא לת ןיא ןעמוקפיונוצ ןוא ןטנוװָא

 רעד ןופ רָאסעּפָארּפ ןרָאװעג זיא יז ווו ,םילשורי ןיא טניווװעג ןיוש יז טָאה

 רעבָא .טעטיזרעווינוא ןשיערבעה םעד ףיוא רוטַארעטיל רעשיעּפָאריײא
 ...טלָאמעד זיב

 .ךיא ןיימ ךיד ,רונש -- ךיא גָאז ריד -- רעטכָאט
 .ענדָאמ לסיבַא ןוא -- ןריזַארּפַארַאּפ רימָאל

 : רַאילימַאפ ליפוצ רשפא

 ייוצ ןיא ןדיי ייב רוטַארעטיל ,עמַאמ -- ךיא גָאז ריד -- רעטסעווש
 1956 ! ךיא ןיימ ךיד -- תונושל



 ןָאקיסקעל ןיימ 124

 ןייטשטאנַארג לאיחי

 ןיא ןרָאיהמחלמ .ןילבול ןיא 1913 רָאי ןיא ןריובעג
 ,לארשי תנידמ ןיא 1950 טניז .זירַאּפ ןיא ןרָאי ,??דלַאװ,

 ,ביבא לת

 "יבמַא עשירעביירש-שיטסירטעלעב ,עשירעביירש עקרַאטש רע טָאה

 לאיחי -- ןגיוושרַאפ לסיב ַא רוטָאנ ןייז טיול זיא רע .רשפא ?סעיצ
 טָאה רע ,ןסײרסױרַא טשינ םיא ייב דוס םעד ןליוו רימ ןוא ,ןײטשטַאנַארג

 -רעביא ענייז ןופ תמא ןצנַאג םעד ןלייצרעד וצ עיציבמַא עקרַאטש ַא רעבָא

 ןטירד רעזדנוא ןופ ןטייצ יד ןיא רענַאזיטרַאּפ סלַא ,"דלַאװ ןיא,, ןעגנובעל
 ,םרָאפ רעשיטסירטעלעב ַא ןיא אקווד םיא ןעגנערגבסױרַא ןוא .,ןברוח
 שובל םעד טָא ןיא .רעמַאזקריו תמא רעד זיא -- םיא ךיז טכַאד -- ױזַא

 רעמ וצ ןייגרעד רע ןעק שובל םעד טָא ןיא ,רעקידנביילב תמא רעד זיא

 ןשטנעמ עגנוי וצ רקיע רעד ןוא ,ןשטנעמ
 וצ ןייק טשינ שטָאכ ,שידיי ַא רעייז טימ ,סקווו ןיא רעכיוה ןייק טשינ

 סָאװ רָאנ יו ,סיוא לָאמעלַא ןײטשטַאנַארג טעז ,םינּפ שיסַאר-שיטימעס

 רע טלקָאש -- סיּפע טלייצרעד רע זַא ןוא .ארמג יד טּפַאלקרַאפ רע טלָאװ

 -נייא טליצרעד רע ןוא .ןוגינ ַא טימ סױרַא טמוק סע ןוא לסיבַא וצ ךיז
 םירבח ןשיװצ לשיט ַא ייב ױזַא ,קידנעגנירדכרוד ,קידסעדוס ,ךעלגנירד

 רָאג ןיוש ןענעז סָאװ ,תוישעמ ענייז ןעמ טרעה .עניב רעד ףיוא ױזַא ןוא
 ןופ רעדליב יד ןוימד ןיא דלַאב ןעמ טעז ,םישעמ רָאנ ,טשינ תוישעמ ןייק

 עכלעזַא ,ןּפיל יד ףיוא המקנ ןוא תואּפ עטעשָאלּפעצ טימ ,םירוביג ןדיי יד

 עכלעזַא .ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי יד ןיא בורל ןרָאװעג ןלָאמעג ןענעז רעדליב
 .?סעינַאטסװָאּפ; עשילױוּפ יד ןופ ןטייצ יד ןופ ָאד ךיוא ןענעז רעדליב

 זיא רע ןעוו ,ןגָארטעג טשינ תואּפ ןייק ןיוש טָאה ןײטשטַאנַארג רעבָא
 ,דלַאװ ןיא ןזעוועג

 -- זיוה ןטַאװירּפ ַא ןיא שטָאכ ,הביסמ רעכעלטנפע ןַא ףיוא ,לָאמנייא
 ןַא ןזעועג זיא סע לייו ןוא -- טרָאװ סָאד ןעמוקַאב ןײטשטַאנַארג טָאה

 -- -- ץלַא ,ץלַא ,טלייצרעד ןוא ןגיוא יד טכַאמרַאפ רע טָאה ,זיירק רעמיטניא

 עקידלושמוא יד ןופ סרעגנערבמוא יד ןופ טײקמַאזיורג עכַאפטרעדנוה יד
 יד ןזעוועג ךעלקערש ױזַא קלח:טנעצ ַא רָאנ זיא ריא ןגעק ןוא -- ןדיי

 טלייצרעד --- לטנעצ סָאד ןיוש רעבָא ,דלַאװ ןיא סרעמענ-המקנ יד ןופ המקנ

 -:עמיטנעס ךסַא ןוא ,סרערעהוצ יד ,זדנוא טָאה -- טייקנפָא רעצנַאג רעד טימ
 עכעלנע ןוא יד .טריזילַארַאּפ שממ ,ייברעד ןזעוועג ןענעז סרעביירש עלַאט

 ןבירשרַאפ ןענעז ,רעסעמ טקיטולברַאפ ַא יו ףרַאש ױזַא טרּפ רעדעי ,םיטרּפ
 .רעביא טשינ ָאד ייז רזח ךיא ןוא רעכיב סנײטשטַאנַארג לאיחי ןיא
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 םעד רדסכ טגָארט רע .רעמורפ קידתמא ןַא ,רעמורפ ַא זיא לאיחי
 טרירטסנַאמעד רע לייוו רַאפרעד טשינ ,ּפָאק ןפיוא עקלמרַאי יד רעדָא ,טוה

 רשפא ןוא .גנַאװצ רעכעלרעניא ןַא םיא טריטקיד ױזַא לייוו רָאנ ,םעד טימ

 רע סָאװ ןורכז ןיא ןטלַאה וצ רעגנירג ןפוא םעד ףיוא טָאג םיא טפלעה
 שטָאכ ,טשינ ןעמ רָאט ,טשינ ןעמ רָאט ןסעגרַאפ לייוו ,טבעלעגרעביא טָאה
 .רעוש ךעלשטנעמ ױזַא זיא ןעקנעדעג
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 ןַאמרעמיצ-סָארג השמ

 טניז .1891 רָאי ןיא עיצילַאג ,װַאלסירָאב ןיא ןריובעג

 רעביא טזירעג ךסַא .ןיו ןיא טניוװעג טנגוי ןייז

 ךסַא -- המחלמ:טלעוו רעטייוצ רעד ךָאנ ,עּפָאריײא

 .עקירעמַא:םורד רקיע רעד ןוא -ןופצ רעביא טזיירעג

 טניוװ .לארשי ץרא ןיא בשות רעקידנעטש ַא 1928 טניז
 ןויצ לוק ןופ רָאטקעריד 1957--1949 .ביבא לת ןיא

 .הלוגל

 ,תואּפ עטעשָאלּפעצ ,עדליוו טימ לרוחב שרדמה תיב שיצילַאג דנָאלב ַא

 עקידנרעקרעביאנטלעװ טימ ןוא ףױרַא טעה זיב ןרעטש ןשינואג ַא טימ
 -וצּפָא ןסָאלשַאב גנולצולּפ-טשיניגנולצולּפ לָאמנייא טָאה ּפָאק ןיא ןעקנַאדעג

 -רעביא, םעד ןדײנשוצּפָא ,תואּפ עגנַאל יד ןרעשוצּפָא ,עטָאּפַאק יד ןקַאה

 ןוא ,לרענלעק ךיוה ,ףייטש ַא ףיורעד ןוטוצנָא ,דמעה ןופ רענלָאק !ןטגיילעג

 -לפיילש קיברַאפ קידעקַאנק ַא עקניּפס רענעשעמ ַא ףיוא ןעלסּפינשוצנָא

 רעביא שטיינק ןפיט ַא טימ ןשטיינקוצנייא ןסָאלשַאב ךיוא טָאה רע .לטַאװַארק
 ,לשולעּפַאק םענעטעמַאס ןשידיסח םעד ןופ עלעסעק סָאד ּפָאק ןופ גנעל רעד

 ןילַא שטיינק םעד ךרוד ןיוש -- ןקיזָאד םעד ןופ סעסירק יד ןזָאלוצּפָארַא
 .ןיוו ןייק ןפילטנַא וצ ױזַא ןוא שולעּפַאק -- ןטדמשעג

 ?קינַאג םעד ףױא רימ סױרַא ײג ךיא

 ,ןקוקַאב וצ עלעטעטש סָאד

 עלעגייפ עניילק ַא ןעילפ וצ טמוק

 ;ןקוב רימ וצ ךיז טוט ןוא

 ,עלעגייפ ענייש סָאד ױזַא טשינ

 ,ןעילפ רענייש ריא יװ

 ,טכַארבעג רימ וצ עלעווײרב ַא טָאה יז

 .,.ןיוו ןופ זיא עלעווירב סָאד

 ןייז ןופ עטכישעג יד ןלייצרעד רימ טגעלפ סָארג השמ טפָא יװ

 -עלָאמס ןוא טכידעג ,סעטָאלב עטכידעג יד טימ --- ווַאלסירָאב ןופ ןפױלטנַא
 -- ןגיוצעג דרע רעד ןופ טרָאד טרעוו סָאװ ,עּפָאר-טּפַאנ רעד ןופ ץרַאװש
 ןגעוו עדַאלַאב סקלָאפ יד ןוטעג גנוז ַא ןילַא ךיז ןופ סיּפע רימ ךיז טָאה

 ןטייוו ןיא "ןברָאדרַאפ,, זיא סָאװ ,ןתח ַא ןגעוו ....ןיוו ןופ עלעווירב םעד

 טמַאטש סע ,דיל סָאד ,ןריטערּפרעטניא עקַאט סע ןעמ ףרַאד ױזַא טָא .ןיוו
 ידכ ןיוו ןייק ןעװעטַאר ךיז ןגעלפ םירוחב עשידיסח ןעוו טייצ רענעי ןופ
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 ,סניקסנעלָאמס ץרּפ רעדָא ,סנַאמרעביל ןרהא רעטעּפש ןרעו וצ טרָאד

 ,סעסָארג השמ ...רעדָא
 ןיא עקַאט ןוא טעדנײרפַאב ןוא טנעקַאב ךיז רימ ןבָאה 1912 רָאי ןיא

 ןופ ןסַאג יד ףיוא טּפעלשעגמורַא ךיז גנַאל ןרָאי .ךיא ןוא סָארג השמ .,ןיוו
 ןָא ןוא עּפָאריײא ןקיטלָאמעד ןופ טעטשטּפיוה יד ןופ רעטסשיטנַאמָאר רעד

 .רעבָא ,רעניילק ַא ןזעוועג טרָאד זיא סע ,טדערעג ןוא טדערעג רעהפיוא ןַא

 השמ ןוא ,סעיציבמַא עסיורג טימ םירבח עטנעָאנ ןופ זיירק רעקַאמשעג

 םעד ןופ רעטסקידװעליּפש-טרָאװ ןוא רעטסקיציװ רעד ןזעוועג זיא סָארג

 ןופ רענעק רעטסערג רעד ןיירק םענעי ןיא ןזעוועג ךיוא זיא רע .זיירק
 סיּפע ..רעטסקידלזמ רעד ןזעוועג טשינ רעבָא זיא רע .ךעלעטניּפ עצרַאװש יד

 רַאפ טַאהעג ןוא טנעקעג ליפוצ טָאה רע .טריפעג טשינ םיא סע ךיז טָאה

 טשינ ייז ןופ םענייא ןייק רע טָאה סיּפע ןוא, ןבעל ןיא ןפָא ןגעוו ליפוצ ךיז

 ,געוו ןקיסיואכרוד ןייז יו ןבילקעגסיוא
 .ןזעוועג טשינ קפס ןייק זיא םעד ןיא -- רעביירש ַא זיא סָארג השמ זַא

 וצרעד .ירּפסע ןתמא טימ ןוא טנעלַאט טימ לופ רעביירש ַא וצרעד ןוא

 רימ ןבָאה -- רעביירש ַא רַאפ סָאװ רָאנ .רענדער רעקידנצנעלג ַא ךָאנ
 ַא ,טסיאייסע ןַא ,טסילעװָאנ ַא ,רעטכיד ַא רע זיא .טסוװװעג טשינ סיּפע

 :עגַארפ ַא ךָאנ ןוא .ןטיבעג יד עלַא ףיוא קיעפ ןזעוועג זיא רע ? רעקיטירק

 ןיא טָאה רע ?רעבירש רעשיערבעה ַא ,רעשטייד ַא ,רעשידיי ַא רע זיא
 .טשרעהַאב טקעפרעּפ יירד עלַא ,ליטס םענייפ ַא טַאהעג תונושל יירד עלָא

 ןענעז ףוס לכ ףוס .1914 המחלמ-טלעוו יד ןכָארבעגסיױא זיא טָא ןוא

 יו -- ןוא ןטַאדלָאס ,סרעזיק םעד ,ספעזָאי ץנַארפ ןרָאװעג עדייב רימ

 יד ןרילרַאפ וצ ןטלַא םעד ןפלָאהעג :ןרילומרָאפ וצ ביל סָאד טָאה סָארג

  עשירעטילימ ןיא ןּפָארטעג וליפַא ךיז רימ ןבָאה לָאמנייא ...המחלמ

 ןזעוועג -- ךיז טכַאד -- זיא סָארג .טָאטש רעשיצילַאג ַא ןיא ןעמרָאפינוא
 ךיא ןוא לברַא יד ףיוא ךעלדנעב-ץנעגילעטניא עלעג טימ ''רעטיירפעג , ַא

 ךיא יײג ."רעטיירפעג, ןיק טשינ רעבָא ,ךעלדנעב עבלעז יד טימ --
 ...סָארג השמ :קוק ַא ביג ךיא טשרע ...ריטולַאס ךיא ןוא ייברַאפ

 עקַאט טָאה רעטלַא רעד זיב ?ןפלָאהעג ,, גנַאל ױזַא ןבָאה רימ ,רוציקה
 -- ןיו ןיא עדייב רעדיוו ןיוש רימ ןענעז טָא ןוא ,המחלמ יד ןריולרַאּפ
 ךעלסעבעלַאב עדייב ןיוש ןוא ,טָאטש רעד ןופ קריצַאב ןטניינ ןיא םינכש ןוא

 ןַאמ ןעגנוי ןקיציוװ-ףרַאש םעד ןופ .רעדניק ךעלציּפ ןופ סעטַאט וליּפַא ןוא
 לופ רעביירש ַא ןוא רָאמוה ןופ רעייטשרַאפ רעטנכייצעגסיוא ןַא ןרָאװעג זיא
 -- ייסע ןייז .רָאלק טציא ןיוש זיא סָאד --- ייסע זיא געוו ןייז .רָאמוה טימ
 -- שידיי זיא ןושל ןייז ןוא .רָאלק זיא סָאד ךיוא .קיטירק:רוטַארעטיל זיא
 ,רָאלק טציא זיא סָאד ךיוא
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 ןטלַאהעג ליפוצ טשינ טָאה סָארג ;דָאזיּפע רעטלַא ןַא ךיז טנָאמרעד סע

 טָאה לָאמנייא .טשינ ללכב רשפא ןוא -- םיריש עניימ ןיא סָאטַאּפ םעד ןופ
 סע עכלעוו ףיוא ,ןגעוומוא יד ןגעוו לקיטרַא ןַא ןביירשפיוא טפרַאדעג רע

 טפרַאדעג קיטינ רעייז וצרעד טָאה רע ןוא עיזעָאּפ עשידיי יד טייגרַאפ
 .רעדיל עשיטעטַאּפ וצ עניימ ןופ טַאטיצ ַא ,זייווַאב ןקידנגָאלש ַא ןבָאה

 ןטסעב םוצ .ןעניפעג טנעקעג גנירג טשינ טַאטיצ ַאזַא סיּפע טָאה רע רעבָא

 ןענעק םעד ןיא רימ ןילַא רבד לעב רעד טעוװ -- טכַארטעג רע טָאה --

 ןוא ...רימ ןגעק -- רימ יב .ה.ד ...טַאטיצ ַא ןעניפעג וצ -- ןפלעה

 רימ ייב טּפַאלקעגנָא רע טָאה ,טכַאניב טעּפש ןזעוועג ןיוש זיא סע שטָאכ

 רע -- .28 רעמונ עסַאג ןהאה ףיוא הריד רעניו רעד ןיא ,ריט רעד ןיא
 רע רעבָא .,.ריט רעד רעטניה דלַאב טגָאזעג רע טָאה } ףליה ןיימ ףרַאד

 רוציקה .ןקָארשרעד טשינ ךימ בָאה ךיא ןוא ,רעטכעלעג טימ טגָאזעג סע טָאה

 דיייבתכ עניימ ןוא רעכיב עניימ ןרעטעלב וצ ןוטעג זָאל ַא דלַאב ךיז ןבָאה רימ

 ...קעווצ םענעבעגעג םעד רַאפ טַאטיצ ""םענעדלָאג,, ַא ןענופעג ןבָאה רימ ןוא

 לָאמנייק ללכב ןענעז רימ .טניירפ עטסעב יד יװ טנגעזעצ ךיז ןבָאה רימ ןוא

 ,ןרָאװעג זגורב טשינ ןבעל ןיא

 רעטוג וצ ַא -- רקיע רעד -- ןוא טסילַאנרושז רעטוג וצ ַא זיא רע
 ןיא טרָא ןקידנעטש ַא ןעניפעג טשינ רעבירעד ךיז ןעק רע ןוא טסיליטס

 שיטסיליטס רע ןעק סעיינ לקיטש עטסנעלק סָאד .עסערּפ-טלעוו רעשידיי רעֶד
 ןסעיינ עלַאטורב ,עבָארג יד רעבָא ,רוטַאינימ-רעטסיימ ַא -- ןצוּפסיוא

 .הסנרפ טימ רעווש סיּפע לָאמעלַא עקַאט זיא .רעקינייװ .םיא ןריסערעטניא

 ןבעל טשינ ןעמ ןעק שידיי ןיא קיטירק-רוטַארעטיל רעטיול ןופ ןוא

 ןיא רעדָא ןלױּפ ןיא ,ןרעטנעצ עסיורג יד ןיא טשינ ןוא ,ןיוו ןיא קידנציז

 .עקירעמַא

 טשינ .עיצולָאװער עשירַארעטיל עסיורג ַא טלָאמעד טכַארטרַאפ סָארג

 ןימ ַא זיא סָאד ךיוא .םיא ןיא טעשזרוב יז רָאנ -- יז טכַארטרַאפ רע

 ַא ןעמוקַאב סָאוװ ,ןעלקיטרַא עירעס ַא טביירש רע . ..עטָאּפַאק ַא ןקַאהּפָא
 ץרפ יד :ןרָאי רעקילדנעצ ףיוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןעמָאנ
 ןרָאי ףױא שער ַא ןוא ךָאק ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא ....עיזיווער
 שובייל קחצי -- םכילע םולש :חוכיוו רעד ןזעוועג סע זיא ןתמא רעד ןיא

 ןגעק רָאמוה'סנבעל .ןבעל רעייז ייב ןביוהעגנָא ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ,ץרּפ
 -סנבעל ןופ טייז רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא סָארג ןוא .קיטנַאמָאר רעשיטסימ
 טרידיווער ןיילַא ,ךיז טכַאד ,ןיוש טָאה רע שטָאכ -- טלָאמעד טניז .רָאמוה
 עטסדילָאס יד ןשיווצ ןבירשרַאפ סָארג השמ ןעמָאנ רעד זיא --- עיזיווער ןייז
 .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעקיטירק יד ןופ ןעמענ
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 רַאטערקעס רעד ןזעוועג ןיב ךיא ןעוו ,ןרָאי רעקיצנאווצ עטעּפש יד ןיא
 טָאטש ןיא טסַאג ַא ןזעוועג סָארג זיא ,עשרַאװ ןיא 13 עיקצַאמָאלט., ןופ

 ןשירעביירש רעזדנוא ןיא ןלַאז עלופ ןגיוצעג ןבָאה ןטַארעפער ענייז ןוא
 עלַא שטָאכ -- רָאנ .ןגָאז וצ סעיינ סיּפע טַאהעג עקַאט טָאה רע .לַאקָאל

 יד טָא טָאה ןסָארג השמ -- רעכיב ףיוא רעכיב ןבעגעגסױרַא רימ ןבָאה
 -רעטנוא ךיז ןביוהעגנָא טייצ רענעי ןיא רע טָאה בגא .טלעפעג עיציבמַא
 ןַאמרעמיצ-סָארג השמ :ןעמָאנ-לּפָאט ןלעיציפָא ןלופ ןייז טימ ןביירשוצ

 -לּפָאט עכלעזַא ךסַא ןזעוועג ,תוביס עלעיצעּפס בילוצ ,ןענעז עיצילַאג ןיא)

 .ןעמענ

 יד ןבָאה ,ןזעוועג טסיליטס רעטוג וצ ַא תמאב זיא רע שטָאכ ,ךָאד ןוא
 ןָא ךיז ןצנַאגניא ןענוגרַאפ טשינ טרָאפ ךיז ןעגנוטייצ עשידיי עסיורג

 ,ליטס ןטריניפַאר וצ ַא ןופ ןורסח ןקיזָאד םעד טימ וליפַא ,ןײגַאב וצ םיא

 "'טנייה,, רעװעשרַאװ ןרַאפ יַאס טרידנָאּפסערָאק ןיוו ןופ גנַאל ןרָאי טָאה רע
 ,"גָאט,, רעקרָאי וינ ןרַאפ יַאס ןוא

 ץרא ןייק קעװַא זיא סָארג .ןעגנַאגעג ןוא ןעגנַאגעג ןענעז ןרָאי יד ןוא
 טשינ ךיז טָאה סָארג יװ ױזַא ןוא .טלעוו סטָאג רעביא -- ךיא ןוא לארשי
 טגעלפ ןעמָאנ ןיימ עכלעוו ןיא ,ןעגנוטייצ יד טימ גנַאל ןרָאי טנגעגַאב
 טגעלפ ןעמָאנ ןייז וװ ,ןעגנוטייצ יד טימ טשינ ךיא ןוא ןעניישרעד לָאמַא
 ןבָאה -- גונעג ןזעוועג ןענעז ןעגנובעלרעביא ןוא -- טסַאג רעטּפָא ןַא ןייז
 .ןרעדנַא םעד רענייא ןסעגרַאפ טושּפ ,ןסעגרַאפ גנַאל ןרָאי טושּפ רימ

 ןייק .ָאד ץעגרע ןענעז רימ זַא ,טסווװעג עדייב רימ ןבָאה ךַאז ןייא
 .ןעשעג טשינ ןדייב זדנוא זיא !יסטכעלש,

 רוטלוק ןשידיי ןטשרע םעד ןופ געט יד ,1948 -- קרָאי וינ זיא טָא ןוא
 טָאטש רעשיצילַאג רעד ןיא קידנעייגייברַאפ טלָאמעי יו טקנוּפ ןוא .סערגנָאק
 -רַאפ רעסיורג רעד ייב לוטש ַא ןבענ לוטש ַא קילעפוצ רימ ןציז ױזַא ---
 -- !?סָארג השמ :םורַא ךיז ןעמענ רימ ןוא זָא ךיז ןקוק רימ ןוא .גנולמַאז
 !!ָאי -- !!שטיװַאר ךלמ

 .לארשי תנידמ ןיא ךיז ןענעגעגַאב רימ ןוא 1950 ןיוש זיא טָא ןוא
 ,טפָא רעייז ןָא 1954 ןופ רעדיוװ ןוא

 ןוא -- זיוה ַא ןבענ זיוה ַא שממ ןעניוװ רימ זַא ,ליוו לַאפוצ רעד ןוא
 ףיוא עדייב רימ ןעניווװ רעדיוו ןוא ,לקניװ-ןסַאג ַא רָאנ ּפָא זדנוא טלייט סע
 ףיוא סָארג .ביבא לת ןיא -- טציא .ןיוו ןיא לָאמַא יװ ױזַא ןקָאטש עכיוה
 ןעק רעטצנעפ יד ןופ שממ .תמיק ןרק תורדש ףיוא ךיא ןוא לזיו בוחר
 .ןעז ךיז ןעמ

 ַא ןיא שינעגעגַאב ַא טשינ זיא סָאד זַא ,ןסָאלשַאב עדייב ןבָאה רימ ןוא
 עדייב רימ ןבָאה ױזַא טָא ...לוגליג ןטירד ַא ןיא טרעיינ -- לוגליג ןטייווצ
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 יי:ןענַאטשרַאפ טשינ עדייב ןופרעד םעט םעד ןבָאה רימ שטָאכ ,ןסָאלשַאב

 עכעלטנכעוו עצרוק ''רבד , ןיא ןבירשעג ,ביבא לת ןיא ,ָאד טָאה סָארג

 ןעק רע רָאנ יװ ױזַא ,טריזיליטס ךעלרעדנווו ױזַא אמויד ינינעמ ןעלקיטרַא

 ןצַאשּפָא -- עלַא טשינ רעבָא ,ןביירש

 עשידיי יד םילשורי ןיא ןריפנָא רע טגעלפ טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא

 עניילק עשיטסיליטס סעדער ענייז ָאד ךיוא ןוא ."תולג, ןרַאפ העשדָאידַאר
 םעד ףיוא םינכש ןרָאװעג וליפַא רעטעּפש ןענעז רימ ןוא .קרעוװרעטסיײמ

 ןוא ."סעיינ עטצעל, גנוטייצגָאט רעשידיי רעד ןיא ךיוא ןוא --- ָאידַאר

 ןשידיי ַא ןיא גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ רעדילגטימ ןרָאװעג ךיוא רעדיוװ ןענעז

 .יי רעירפ םילוגליג יירדייווצ טימ --- ןיוו ןיא יוו ױזַא --- ןיירַאפ-רעביײרש

 רעפרַאש ןוא ףרַאש ןוא רעפיט ןוא ףיט ןסעומש ןריפ רימ ןגעלפ רעדיוװ ןוא

 רעטשרע רעד רַאפ ןיוו ןיא יוװ טקנוּפ ,ןדעררעד טשינרָאג וצ ךיז רעדיוו ןוא

 טלעװ עצנַאג יד ןעד ךיז טָאה סָאװ וצ ,תמאב ןוא ...המחלמ-טלעוו

 ןיוש זיא סָארג השמ ןוא ...?עריא תומחלמ-טלעוו עלַא יד טימ טדעררעד

 עניילק עטרַאצ קיביײא ,ענייש ןייז ןוא ,ךעלקינייא עכעלרעה ןופ עדייז ַא

 יעבָאב ַא ןיוש זיא --- שטייד ריא טימ ץלַא ךָאנ טדער רע סָאװ -- ַאלַאה

 ?לוגליג ןטרעפ ןיא ןענעגעגַאב ךיז רימ ןלעוו ווו

 !ןדעררעד ָאי ךעלדנע טרָאד ךיז רימ ןלעוו יצ ןוא

 .תחנ זיא העש ַא ןסָארג טימ ןדער וצ יו יַאס רעבָא

 טעה ויב ןרעטש ןשינואג םעד טימ ,דנָאלב ץלַא ךָאנ זיא רע ןוא

 .ןיוו ןיא לָאמַא ןטייוו םענעי ןיא יוװ טעמכ --- ףױרַא

 עטשרע סָאד ןבעגעגסױרַא --- 1957 רָאי ןיא --- רע טָאה ךעלדנע ןוא

 .סע רע טפור -- 'יןדיי ןשיווצ ןדיי. : ןעלווָאט ייווצ ענעגייא ןשיווצ סנייז ךוב

 .לארשי תנידמ ןגעוו ךוב ַא זיא סע ןוא

 שידיי ןיא ןעייסע ענייז ןופ ןעגנולמַאז ןעניישרעד לָאמַא ןלעו אמתסמ

 .ןרעוװ ןריולראפ ןלָאז ייז זא ,לופטרעוו וצ ןענעז ייז ,תורבע ןיא ןוא

 לאערטנָאמ ןייק ווירב ַא ןיא ןַאמרעמיצ-סָארג השמ רימ טָאה לייוורעד

 ."הלוגל ןויצ לוק, םעד דצמ ןרָאװעג טרינָאיסנעּפ זיא רע זַא ,טלייטעגטימ

 ןוא ןגױא עניימ רַאפ ןוא !טרינָאיסנעּפ, טרָאװ סָאד טנעיילעג בָאה ךיא

 רעטשרע רענעי ןופ םולח רעד טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה ץרַאה ןיימ רַאפ

 ךיא ןוא ,קיצנאווצ יד רעבירַא םיוק -- השמ -- 1912 רָאי ןיא שינעגעגַאב

 .ןזעוועג טלַא רָאי ןצכַא לָאמַא ןיב ךיא ךיוא ָאי .. .רעקירעינצכַא ןַא ךָאנ

1957 -- 5 
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 ןַאמ סָארג השמ

 ,זיירק רענילבול ,ווירַאק ןיא 1904 רָאי ןיא ןריובעג
 -המחלמ .עשרַאװ ןיא המחלמ רעטייווצ רעד זיב ןוא טנגוי

 ,לארשי תנידמ ןיא 1950 טניז ,דנַאברַאפנטַאר ןיא ןרָאי
 ןג תמר ןיא טניוװ

 השמ םורַא ןוא -- ורמוא תררוג ורמוא ןוא --- הווצמ תררוג הווצמ

 רעד ןיא רעביירש עטסקיאורמוא יד ןופ רענייא .ורמוא לָאמעלַא זיא ןַאמסָארג

 ןיא ןקוקנײרַא ןייא ןיא טלַאה סָאװ ,רעביירש ַא .,רוטַארעטיל עשידיי

 עשידיי ערעדנַא עלַא ןופ סנסיוועג יד ןיא אליממ ןוא ןסיוועג םענעגייא

 סױרַא ךיוא ןעמוק ,יאדווא -- ךיז טימ ןטקילפנָאק סױרַא ןעמוק .רעביירש

 -עטיל ַא -- ױזַא טוג ןוא .יאדווא ןוא יאדווא -- ערעדנַא טימ ןטקילפנָאק

 ןייז ןזומ --- טכַאנרַאפ ןליטש ַא ןיא דלַאװ ַא יו ןפָאלשעגנייא טלָאװ רוטַאר

 עסייוו יד סָאװ ,סעזָאירעב ןימ רענעי ךיוא ןוא רעמייב ײלרעלַא םיא ןיא

 ,ורמוא רעקיבייא טימ ןגייווצ ערעייז ףיוא קיביײא ןרעטיצ רעטעלב

 רָאג טלָאמעי ןופ רעבָא ,עשרַאװ ןופ ךָאנ ךיא ןעק ןַאמסָארג השמ
 ."טנייה, ןיא טעברַאעג טָאה רע .טכַאמעג ױזַא ךיז טָאה סע .קינייװ

 טשינ םיא בָאה ךיא זא ,טנעקעג קינייװ יוזא טייצ רענעי ןיא םיא בָאה ךיא
 טשינ זיא רע ."ןָאקיסקעל ןיימ,, ןופ דנעב עטשרע יד ןיא ןסילשנייא טנעקעג

 ןיא טניוװעג רָאי 14 שטָאכ ,טנעקעג קינייװ בָאה ךיא סָאװ ,רעקיצנייא רעד

 טריטקיד םיא טָאה ורמוא יד רעבָא ,ןענַאטשרַאפ סע טָאה ןַאמסָארג .עשרַאװ

 ,ויכרַא ןיימ ןיא ָאד זיא רע ,ןטייז ןעצ ,םעד ןגעוו רימ וצ ווירב ןעגנַאל ַא

 ,ןעמערטסקע ןופ שטנעמ ַא זיא ןַאמסָארג ןוא םערטסקע טפַאשַאב ורמוא

 רעסיוועג ַא ןיא ךרוד טייג זדנוא ןופ רעדעי .םידשח ןפַאשַאב ןעמערטסקע
 ,סעקינדשח ךעלסיב וצ עלַא ןענעז רימ ןוא סעצָארּפ ןבלעז םעד סָאמ

 -רעביא ענייז ןופ ךוב סנַאמסָארג טימ תוכייש ַא ןיא .רעמ לסיב ַא .ג .מ
 זיא סָאװ ,יליװשַאגושזד ןרַאדנעגעל ןופ דנַאל ןטפושיכרַאפ ןיא,, ןעגנובעל

 ךיא בָאה -- םירג .מ,, םינָאדועסּפ םעד טימ ןענישרעד לָאמ עטשרע סָאד

 ןיא דלַאב ךיז -- גנוקרעמַאב עשיטקַאטמוא-שירבח ַא טכַאמעג לָאמַא
 רעקיאורמוא שיפַארגָאמסיעס ַא ייב רעבָא .טקידלושטנַא קורד ןוא טפירש

 עקיאורמוא רעקינייו ייב ןעוו ,ןרעטיצ ַא גנַאל ,גנַאל ךָאנ טביילב רוטַאנ

 ,גנַאל ןיוש ןרעטיצ סָאד טייגרַאפ ןרוטַאנ

 ,טסילַאנרושז ןוא טסילעװָאנ-טסינַאמָאר ןשיווצ ךיוא טורמוא ןַאמסָארג
 ַאד ןענעז רוטַארעטיל רעדעי ןיא .טרּפ םעד ןיא ונימב דח ןייק טשינ זיא רע

 ןיא ןענעז ןענַאמסָארג השמ ייב רעבָא .עטסערג יד ןשיוװצ ךיוא ,עכלעזַא
 .רעפרַאש ןעגנַאגרעביא יד קרעװ ןבלעז םעד ןוא ןייא
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 טיבעג ןפיוא רוטַארטיל רעשידיי רעד ןיא ןוטעגפיוא ךסַא טָאה רע

 ןיא רענָאיּפ ַא רָאג -- ךיז טכַאד -- ןזעוועג ,ןַאמָאר ןשיפַארגָאיב םעד ןופ

 יגעװ םעד ףױױא ןיטולחל קעװַא טשינ רעבָא .טיבעג םעד ףיוא שידיי

 ןטירד ןופ ןטייצ יד ןיא עגרָאטַאק רעשיסור ןיא ןרָאי ,ןטייצ עקיאורמוא

 טָאה שטנעמ ַא -- רעביירש רעקיסיילפ ןוא רעכיג ַא שטָאכ -- ןוא ,ןברוח

 סָאװ ךסַא ָאד זיא סע םורָאװ ,דָאש ַא זיא סע ןוא .טנעה רָאּפ ןייא רָאנ ךָאד

 ןבָאה רימ .שידיי ןיא ןַאמָאר ןשיפַארגָאיב ןופ טיבעג םעד ףיוא ןוטוצפיוא

 זיא םעד -- ףלא טגָאזעג ןיוש טָאה סע רעװ ןוא .לָאמַא ןכייר ַאזַא ךָאד

 רעביירש ןקיאור ַא וליפַא רָאנ .ןיטור עסיוועג ַא ןיוש טניוועג רע ,רעגנירג

 - .המכו המכ תחא לע ןקיאורמוא ןַא ,זָאלקעװצ זיא תוצע ןבעג וצ

 ןדעי ןיא שטָאכ ןלעו םיא ךיז טלָאװ --- ןביירש וצ ןָא ןַאמסָארג טביוה

 רעד טימ ןיד ןצנַאג ַא ןוא ךיז טימ ןובשח ןצנַאג ַא ןריפכרוד לקיטרַא

 וצ .סעדער יד ןיא ךיוא ױזַא .ָאדנעשטסערק סױרַא דלַאב טפָא טמוק .טלעוו

 ַא טימ טפָא רע טמוק ,םַארגָארּפ ןטיול ,טונימ ןעצ ַא ןופ טירטסױרַא ןַא

 ןוא טונימ ןעצ יד ּפָא ךיג ןפיול ,ןטַאטיצ ןוא ןטנעמוקָאד טימ עקעט רעצנַאג

 .ורמוא יד -- טביילב סע

 ןוא ,ןַאמסָארג .ביבא לת ןיא עפַאק-רַאוטָארט ןיילק ַא ,תוצח ךָאנ ,ליטש

 סע טמוק סָאװרַאפ ַא ןָא טעמכ ,גנולצולּפ סיּפע ןוא .ךיא ןוא רבח ַא ךָאנ

 יד ןרעטש יד זיב תולוק ,ייווצ יד ןשיוװצ סױטשנעמַאזוצרעטרעװ ַא וצ

 :ןעשעג זיא סָאװ דיי :ןגערפ ןביוא -- ןרעטש יד ,ןטנוא -- סרענלעק

 רעצרעה סנדייב ןיא טָאה סיּפע .קערש ןופ סױרַא ץרַאה סָאד שממ זיא רימ

 ןיא .סױרַא ךָאד סע ןומ לָאמניא ןוא אירטו אלקש ַא גנַאל טורמואעג

 םערוטש רעד זַא ,טקרעמַאב בָאה ךיא ןעוו ןזעוועג ךיא ןיב למיה ןטעביז

 טגערפעג םענעי ןַאמסָארג טָאה רעטעּפש טונימ ןייא .יײברַאפ דלַאב זיא

 ןזעוועג טלָאמעד זיא סָאװ ,יורפ סמענעי ןגעוו ,גרָאז רעשירבח ךס ַא טימ

 סדניק ןלעדייא ,ןטרַאצ ,םענייש ןייז ןגעוו ןענַאמסָארג רענעי ןוא ,קנַארק

 ןענרעצרעד וצ גנירג ...טירבעגּפָא טַאהעג לסיפ ַא ךיז טָאה סָאװ ,טנוזעג

 טנעקעג טשינ ךיא טלָאװ רעבָא רַאפרעד .ןטעבוצרעביא רעגנירג ךָאנ ןוא

 עלַא ןענעז רימ .ןקיאורַאב וצ גנירג ןוא ןקיאורמואַאב וצ גנירג :ןגָאז

 עטסכעלנע-טייצ יד ןופ רענייא זיא .ג .מ רעבָא ,טייצ רעד ןופ רעדניק

 ךיױא ףראד רוטארעטיל רעד ןופ דלאוו רעד .ורמוא ,ורמוא .רעדירב

 .גנירג טשינ לָאר יד טלַאפ םיוב םעד ,ןײלַא םיא רעבָא ,רעמייב עכלעזַא

 ףענעז רימ יו -- זדנוא רע ןוא זיא רע יו ביל שירבח םיא רימ ןבָאה
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 םיובנירג קח צי

 ןריבעג .157 טייז ,2 דנַאב -- ןָאקיסקעל ןיימ : עז
 רעטייוצ רעד רַאפ ןרָאי עכעלטע ,עשרָאװ ןיא 9

 ןיא טניוו .לארשי ץרא ןיא טצעזַאב ךיז המחלמ-טלעוו

 ,ביבא לת

 -ןעפ קרעװ ןקיזָאד םעד ןופ דנַאב ןטייווצ ןיא זיא םיובנירג קחצי
 סָאד --- לָאמנייא .1946 רָאי ןיא ךיוא ןוא ,1936 רָאי ןיא ןרָאװעג טנכייצעג
 -- לָאמ ערעדנַא סָאד .וצ סע ביג ךיא .טקעּפַא ןוויטַאגענ ַא טימ -- עטשרע
 רָאג ןופ ןכירטש רָאּפ ַא ןבעגוצ ךיז טליו טציא .תולצנתה ַא טימ ןיוש
 ?שטנעמ ַא ןעד ךיז טייב .ןקידלארשי תנידמ םעד ,םיובנירג ןרעדנַא ןַא
 -- ךעלזייב ןייז ליו רענייא זַא .ךיז רע טייב וויטַאלער .ךיז טייב רע
 ןוא תולעמ יד רענעלק טכַאמ רעטלע ?רעטלע זיא סָאװ :ןגָאז רע ןעק
 סָאװ :רע טגָאז -- ךעלדלימ ןייז ליוו רענייא זַא ...תונורסח יד רעסערג
 .תולעמ יד רעסערג ןוא תונורסח יד רענעלק טכַאמ רעטלע .רעטלע זיא
 --- ןיטולחל ךיז ןטייב ןעמער יד יא ןוא וצ טלַאפ רעטלע יד יא זַא -- רעבָא
 טשינ טולָאסבַא םיא לָאז ןעמ זַא ,ןטייב ויטַאלער ױזַא שטנעמ רעד ךיז ןעק
 ,םיובנירג קחצי ןטיבעג ןגיוא עניימ ןיא ךיז טָאה ױזַא ןוא . ..רעמ ןענעקרעד

 יד -- ןעמער יד רעבָא .יאנק רעבלעז רעד אמתסמ ןבילבעג זיא רע
 -- ןעמער

 לָאמ רעקילדנעצ ןוא ןעזעג לָאֿמ רעקילדנעצ ליפ םיא בָאה ךיא
 ןזעוועג זיא עזעט-טּפױה ןייז .לארשי ןיא ןוא ןלױּפ ןיא .ןדער טרעהעג
 רעקיזָאד רעד ןיא ףמַאק ןָא טשינרָאג טגירק ןעמ .ףמַאק :ןבילבעג ןוא
 ןגעקטנַא ןעמ טגָארט קלָאפ ַא טשינ יאדווא ןוא דיחי םעד טשינ .טלעוו
 ,ןפמעקסיוא סע זומ ןעמ .ןייזליווװ ןוא קילג טימ ץַאט ענרעבליז ַא

 לארשי ץרא ןיא ןדיי עשילױּפ יד ןוא דיי רעשילױּפ-ףיט ַא זיא םיובנירג
 ! םיובנירג ? ןדיי עשילױּפ ןשיווצ לודג ונל ימ ןוא -- תורכזה טפָא ןריזינַאגרָא
 ךיז טרזח סעדער עקיזָאד ענייז ןיא ןוא .רענדער רעד טּפָא ָאד רע זיא
 עטכישעג עשידיי : רמולכ .. '"חבטל ןאצכ,, טרָאװ סָאד רעביא ,טפָא רָאג ,טּפָא
 ןסַאמ עכלעזַא ןיא רימ ןענעז ָאד ןוא טייקשידלעה ןוא ףמַאק טימ לופ זיא
 ןוא ...חבטל ןאצכ ,ברוח ןטירד ןופ ןרָאי יד ןיא ,ןעגנאגעג ןלױּפ ןיא
 טעמכ ןופ טרָאװ-גנולק-סיוא ןייז זיא -- !רעמ לָאמנייק ,רעמ לָאמנייק
 רעד טדער ,סנטייצַאב ןעגנולמַאזרַאפ יד וצ טמוק רע .רענייז עדער רעדעי
 ןייז ךָאנ קעװַא טייג ןוא -- לָאמעלַא יו ,גנַאל ןוא םַאזגנַאל טדער ,רעטשרע
 ,םירױטקָאד ןופ הצע רעד ןוא רעטלע תמחמ ,גנולמַאזרַאפ רעד ןופ עדער
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 טציא -- ןסַאמ עשידיי:שילוּפ יד ןופ עביל םיא טײלגַאב ץלַא ךָאנ ןוא
 ַא יוו יורג ןוא טלַא זיא םיובנירג תמחמ .לָאמַא יו רעקרַאטש ךָאנ וליפַא

 רע רעכלעוו ,דרָאב רעד בילוצ .ןָא רעמ סע ךיז טעז םיא ייב ןוא ,ביוט

 ךיוא ןיוש ןעמ זיא ןיילַא ןוא .ןבילבעג יירטעג לארשי ץרא ןיא ךיוא זיא

 סָאד ךיז טנָאמרעד ,ןעמיובנירג טעזרעד ןעמ זַא ןוא -- גנוי טשינ רעמ
 ...ךעלטעטש עשידיי עטכידעג יד ,עשרַאו עשידיי עטכידעג

 -ַארט עקימוהת יד -- ןעמיובנירג םלוע רעד טקנעדעג סיּפע ךָאנ ןוא
 יד ןיא ןרוטנָאק יד יו ףרַאש ױזַא ןענעז ןרוטנָאק עריא סָאװ ,עידעג
 ןוז ןייז בילוצ טבעלעגרעביא טָאה רע סָאװ ,סעידעגַארט עשיכירג עשיסַאלק

 ןיא ּפַאלק-לרוג יו רעדיוו ןוא ,ּפַאלק רעקידארומ רעד --- רעטעּפש ןוא רזעילא

 ןלַאפעג 1948 רָאי ןופ שדוחייַאמ ןיא זיא ןוז רעד :עידעגַארט רעשיכירג ַא

 ,לחר תמר ייב טכַאלש רעד ןיא ,גירק-סגנואיירפַאב ןיא

 עלַא שממ טע ןבָאה ,רָאי 75 ןרָאװעג טלַא זיא םיובנירג קחצי זַא

 ץרא ךרד ןוא טפַאשביל טימ טנכייצרַאפ לארשי תנידמ ןיא ןעגנוטייצ

 םיטרּפ עשיפַארגָאיב ךס ַא טימ ,ןעלקיטרַא עסיורג ץנַאג וליפַא טפָא ןוא

 ןענַאטשעג געט יירד ןענעז זיוה ןייז ןופ ןריט יד .לבוי לעב םעד ןגעוו

 | ,ןעמולב ןיא טקנוטעגנייא זיוה סָאד ןוא .םילחאמ יד רַאפ ןפָא

 "סעיינ עטצעל,, יד ןיא ןעלקיטרַא עניימ ןופ םענייא טימ תוכייש ןיא

 ןרָאי ןיוש םינכש ענעריּפַאּפ-קורד עקידנעטש ןענעז רימ ווװ ,ביבא לת ןיא
 רעכעלטניירפ ךָאנ ,טריזימעלָאּפ רימ טימ ךעלטניירפ רָאג םיובנירג טָאה

 לָאמנײק סע זיא םינּפ לא םינּפ סעומש ַא וצ רעבָא ,טרעפטנעעג ךיא בָאה
 .ןעמוקעג טשינ

 טַאדידנַאק רעשיגָאל ַא ,טייקכעלנעזרעּפ עשיטסינויצ עטנעװקעסנָאק ַא

 יו רעמ רעבָא ,לארשי תנידמ ןיא טנעדיזערּפ רָאג רעדָא ,רעימערּפ ףיוא

 עלַא ןופ דנַאל ןיא רעטסינימ-ןרעניא ןופ טמַא םעד גנַאל טייצ ַא ןעדײלקַאב
 .ןעמוקעגסיוא טשינ םיא סע זיא -- תומולח ענייז
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 טַאלבנירג:ןרוג ןתנ

 ,דנַא .ווצ טניווװעג ,1887 רָאי ןיא ,עטיל ,זדיוו ןיא ןריובעג
 ץרא ןיא טצעזַאב ךיז 1925 .ענוװָאק ,עװקסָאמ ,סעדָא ןיא
 ןט27 םעד ןברָאטשעג .ביבא לת ןיא טניווװעג .לארשי
 ,1956 רַאורבעפ

 ןופ דיי רעכיױה רעד ,רעביירש ןשיװצ ןקסע ןַא ןוא רעביירש ַא

 ןוא טַאלבנירג ןתנ ןסייהעג םייה רעטלַא רעד ןיא טָאה סָאװ ,עטיל רענוװָאק

 סָאד .ןרוג ןתנ ןעמָאנ םעד ןעמונעגנָא םייה רערעטלע ךָאנ רעד ןיא טָאה

 טגָאזעג תמא םעד .ענװָאק ןיא 1932 רָאי ןיא טנגעגַאב םיא לָאמ עטשרע

 טדער טָא ןוא .ןעמָאנ ןייז יו טסווועג טשינ םיא ןגעוו רעמ טלָאמעד זיב --

 ךיא ןוא -- עטיל רעד ןיא ךוזַאב ןיימ טימ תוכייש ןיא טנוװָא ןַא ףיוא רע

 -רַאװ םעד ןופ םיטרּפ עלַא ןופ טפַאשטנעק ןייז ןופ טשַארעביא שממ ןיב

 טפַאשביל רעבלעז רעד טימ טָאה רע .לסעקכָאק ןשירָארעטיל רעוועש

 ןערָאּפ ןוא ןכָאק סָאד יװ ,רוטַארעטיל רעד ןיא אפוג םילכאמ יד טַאהעג ביל

 ןתנ ןופ ןועװעג טשארעביא סרעדנוזאב טלָאמעד ןיב ךיא .ייז םורא ךיז

 ןליפַא ןוא ייערטסַאילַאכ,, .ג .א רעד ןופ םיטרּפ יד ןגעוו ןסיוו סטַאלבנירג

 ,ןיוו ןיא עּפורג-קיטירק,, רעד

 םעד ןענעקרעד וצ רעווש זיא רימ ,לארשי תנידמ ןיא ךיא ןיב טָא ןוא
 םעד ןופ גנונָאמרעד רעד טיול -- ןטַאלבנירג ןקירעי-קיצכעז ןוא עכעלטע

 טציא .ןרָאי רעקיסיירד עטשרע יד ןיא ענוװָאק ןיא דיי ןכיוה ,ןטנוזעג

 ַא יו ןעזעגסיוא לָאמעלַא ןוא רערעל ַא ןזעוועג .ךיוה יד זיולב ןבילבעג זיא

 רָאה עכעלגנעל יד טימ רָאסעפָארּפ ַא יו סיוא רע טעז טציא רעבָא ,רערעל
 ,טייהקנַארק רעד בילוצ טײקסַאלב רעד ןוא םינּפ ןקידרענייב קרַאטש םעד ןוא
 לופ ןוא ןכָארבעג זיא עמיטש ןייז וליפַא .ַאימעקָאעל ןזעוועג זיא סע ןוא
 טסיירטעג ךיז טָאה רע רעבָא ,טלעפ םיא סָאװ ,טסווועג טָאה רע .ןדייל טימ

 ַאזַא ןעניפעג יז טעװ גָאט עדַאל ַא סָאװ ,ןיצידעמ רעד ןופ סערגָארּפ םעד טימ

 ,גָאט ןייא --- -- ןיא ןלייחסיוא םיא טעװ סָאװ ,לטימ

 -טַאלבנירג טלעטשעגּפָא טשינ עגר ןייא ןייק ףיוא טָאה טייהקנַארק יד

 הריד ןייז ןיא .רוטַארעטיל רעד ןיא טעטיוװיטקַא-טכַאנ ןוא -גָאט סנרוג
 יז זיא לופ ױזַא ,ןּפטשוצנײרַא ךיז רעווש שממ זיא ,20 רעקסניּפ בוחר ףיוא

 .רעשידיי רעד ןוא רעשיערבעה רעד ,ןרוטַארעטיל ייווצ ןופ רעכיב טימ

 טסיאייסע סלַא רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןיא וויטקַא רעמ זיא ןיילַא רע

 ּפָארַא טשינ ךיוא רוטַארעטיל עשידיי יד טזָאל רע רעבָא ,טסירטעלעב ןוא

 "פיונוצ רעביירש עשידיי יד ךיז ןגעלפ גָאטיײב קיטיירפ ןדעי ...גיוא ןופ
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 עקיזָאד יד טזָאל ןרוג .יבנעלַא ףיוא יירמת,. עפַאק-שזַאסַאּפ ןיא ןעמוק

 ןיא ןארוק-ַא ןייז זומ רע .ךרוד טשינ תופיסא עכעלטפַאשלעזעג ,עשירבח
 עטַאוװירּפ סָאד ךיוא רעבָא ,ךות ןיא רוטַארעטיל יד טריסערעטניא םיא .ץלַא

 ןעמַאזוצ רעכיב יד ןבָאה ליוו רע .טכערעג זיא רע ןוא .רעביירש יד ןופ ןבעל
 תופיסא יד טָא ייב ביל טָאה ןרוג .ייז וצ ןעלסילש עמייהעג יד טימ

 ַא זַא ,לענש ןוא קנילפ ױזַא טריזיװָארּפמיא רע ןוא ןעמַארג טימ ןדער וצ

 . ,ןייז אנקמ טנעקעג םיא טלָאװ ןחדג

 עשיערבעה עשירַארעטיל ײלרעלַא ןופ לעטשפיונוצ םעד ןיא קיביײא
 ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא קיביײא ,ןזײרּפ עשירַארעטיל ײלרעלַא ןופ סירושז

 ןקיזָאד םעד ףיוא ןוט וצ ךסַא לָאמעלַא ןרוג טָאה -- םירפוסה תדוגא רעד

 "רַאפ יז ןעוו וליפַא סָאװ ,קיטילָאּפ ַא .טיבעג ןשיטילָאּפ ןטסקידלושמוא

 -- טניט רָאנ לַאפ ןטסעב ןיא ךיז טסיג -- ןטכַאלש עטסערג יד טכַאזרוא

 "ןענישַאמביירש טימ לַאפ ןטסגרע ןיא ָאד ןעמ טרישזַאדנַאב ןרישזַאדנַאב ןוא
 | ...לַארענעג ַא יו טכָאקרַאפ זיא ןרוג רעבָא ...רעדנעב

 ןשיווצ ןקירב רדסכ ןעיוב ןייז רַאפ םיא רַאפ חבש רעלעיצעּפס ַא ןוא
 רעשידיי רעד ןיא יקב ַא זיא רע .רעביירש-תירבע ןוא רעביירש-שידיי יד

 רע טלַאה -- טשינ סע ןענעז רעביירש תירבע עטסיימ יד ,רוטַארעטיל

 רעביירש ןשידיי ַא רַאפ לוטש ַא ןפָא רדסכ םירפוסה תדוגא רעד ןיא
 ןייז .רעסירגַאב רעד ,ךעלריטַאנ ,ןרוג ,רע זיא טלָאמעד ןוא .טסַאג ַא

 ןשַארעביא וצ האנה םיא טוט סע ןוא ךיז טלכיימשעצ םינּפ שירָאסעפָארּפ

 ןענעק ייז סָאװ ,עגעלָאק-שידיי םעד ןופ תולעמ יד טימ רעביירש-תירבע יד

 טניוװעגייב ךיא בָאה לָאמ עכעלטע .ןענעק טפרַאדעג ןטלָאװ רעבָא ,טשינ
 ןשידיי ַא ןוא ,רעריפרעטנוא ןכעלקילג םעד סלַא ןרוג טימ תופיסא עכלעזַא

 ...שדוק ןושל ןוא ןושל עמַאמ ןשיווצ הנותה יד ןוא ...ןתח סלַא רעביירש

 השעמ .ַא ןרוג ןתנ ייב שיערבעה ןיא גנולייצרעד עצרוק ַא ןענַאהרַאפ

 קיטייו לקיטש ַא סיּפע טָאה סָאװ ,ןַאמ ןקיטסול-סנבעל ןוא ןטנוזעג ַא ןגעוו

 ַא שממ ,רָאטקָאד ַא וצ ןיירַא סַאּפש ַא ףיוא טעמכ טייג רע ןוא ,ץרַאה ןיא

 רָאג טָאה רע .ןקז רעטּפשמרַאפ ַא רע טמוק סױרַא רָאנ -- רעקידנעגניז

 גנולייצרעד עקיזָאד יד זיא רעכיז .זיא רע קנַארק יו טסווועג טשינ ןיילַא

 .עשיפַארגָאיבָאטױא ןַא

 רעבָא -- רעביירש עטסרעלוּפָאּפ עמַאס יד ןופ ןזעוועג טשינ זיא ןרוג

 טלָאצַאב עביל .לופ סַאג עצנַאג ַא .רעטנזיוט ןעמוקעג ןענעז היוול ןייז ףיוא

 .סיוא טזייוו --- ךיז

' : 16 
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 גרעבנירג יבצ ירוא

 טניווועג .עיצילַאג ,ןעמַאקליב ןיא 1894 רָאי ןיא ןריובעג
 -טלעוו רעטשרע רעד ןיא טָאדלָאסטנָארפ .גרעבמעל ןיא

 1920 .1918 סםָארגָאּפ רעגרעבמעל טכַאמעגטימ .המחלמ
 .לארשי ץרא -- 1924 ,ןילרעב -- 1923 ,עשרַאװ --
 ןיא קירוצ 1939 .ןלױּפ ןייק סעזייר-קירוצ עכעלטע
 ,לארשי ץרא

 ןטמירַאב ַא -- רבח ַא ןופ טערטרָאּפ-ןעּפ ןקיזָאד םעד ןביױהנָא לעװ ךיא
 םעד -- ןָא ןרָאיטנגוי עטסירפ יד ןופ רבח ַא ,םענערָאװעג-סיורג ןוא
 ַא ןופ טַאטיצ ַא טימ -- גרעבנירג יבצ ירוא ןופ ליּפָארּפ-ןעּפ ןעמיטניא

 ןיא ,םערוטש ַא ןיא ,גָאטרַאפ ַא ןיא ,ןַאעקָא ןשידניא ןפיוא ןבירשעג ,דיל

 עשידיי רַאפ -- םי ןפיוא הליפתיגָאטרַאפ, ךיז טפור דיל סָאד ,1935 רָאי

 -- ךיל םעד טָא ןיא ןגרעבנירג יבצ ירוא ןגעוו טנעמגַארפ רעד .!יןטעָאּפ
 : ךיז טנעייל

 ;טָאג ךיד ךיא טעב ןגרעבנירג יבצ ירוא רַאפ ןוא
 ,טולב ןגייא ןייז טשינ ךָאד טמָארטש ןרעדָא ענייז ןיא
 ;עמָארגַאּפ עשידיי ןופ ענעטכָאשעג ןופ ,טשימעג טולב טימ ןרערט טרעיינ
 ןעמָארטש

 ,קירטש יו ,טנעה ערַאד ענייז ףױא ענעגױצעגנָא ,ןרעדָא ענייז ךרוד
 ,קילב ַא וט -- טָאג
 טעָאּפ רעד יװ

 ,ץיה-רבדמ ןופ רעטקינײּפעג ַא יו ,טלעוו רעד רעביא טלדנַאװ

 טעב ןופ ןוטעג סיר ַא תוחוכ עטצעל יד טימ ךיז טָאה סָאװו

 ,רעצ ןטצעל ןופ

 טענקעג-רעייפ ןוא ןרערט ,טולב

 טניוו ןיא ןעמַאלּפ רעקיטש יו ןסיש סָאו ,ךייר יד ןענעז

 הנס ןקידנענערב םעד ןופ

 .פָאק ןקירָאהטױר קיבייא ןייז ןופ

 ,ךיד טעב ךיא -- טָאג

 -- עזרעד ,םיא רעהרעד

 קלָאפ ןטינשעצ-רעצ ַא ןופ רעטכיד ַא

 ...הנס ןייז ןופ סױרַא ריד וצ טדער
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 ,1910 רָאי ןיא אמתסמ ןזעוועג זיא סע .ךיא לגניי ַא -- רע לגניי ַא

 ,לטרַאג ,עשעקעב עלָאמש ַא ,ןוז ַא סניבר א -- רע .גרעבמעל .1911 רעדָא

 עטיור ,לשטילעּפַאק קידמרָאפ-רעדניליצ ,ןטעמַאס ,קידכעלייק ַא ,לוויטש

 קיבייא -- ןַא ןוא ,ןגיוא עקידנעילפ ענירג-יולב ,תואּפ-לשעלפ עטיירדעג

 ַא טימ טנרעל סָאװ ,עמיטש עטרעדנווװרַאפ ןוא עטרעטסײגַאב ַא סיּפע טימ

 ...איבנה והילא ןוא לאמס ןשיװצ םיסנ רפס ןקיביײא ןַא סיּפע ןוגינ

 רעגנוי ,רעטצוּפעגסיױא טנַאגעלע ןַא --- ךיא ןוא .יבצ ירוא---- רע ױזַא ,ָאי

 רעד טיול ,ןדרָאב"קַאב עניילק עשיטנַארפ טימ ,קנַאב ַא ןיא רעטמַאַאב

 רעגרעבמעל ןפיוא ןריצַאּפש עדייב זדנוא ןעמ טעז טּפָא .טלָאמעי ןופ עדָאמ

 ןופ טנעָאנ ,סַאג'גיודול לרַאק רעד ףיוא טקַארט-ריצַאּפש ןטנַאגעלע

 עדיב .ןפורעג סַאג לייט םעד ןעמ טָאה ?ָאזרָאק,, ,רעטַאעט ןשיטָאטש

 .ךעלסיב וצ ןיוש סע ןענעז ןוא -- ןטעָאּפ עשידיי ןרעװ וצ רימ ןעמולח

 ןיוש טביירש גרעבנירג .ןעגנוטייצ ןיא ןיוש ךיז ןקורד רעדיל עניימ ןוא ענייז

 "ןויצילעוּפ ַא ,!רעטעברַא ןשידיי,, ןיא ךיז ןקורד רימ .תירבע ךיוא טלָאמעד

 ,רעקָאל לרעב זיא רָאטקַאדער .טַאלבנכָאװ

 ךיא סייו -- טמולחעג טלָאמעד טָאה ,גרעבנירג ,רע ךות ןיא סָאװ

 ;טנײה ןרָאװעג זיא רע סָאװ ,סָאד ןרעו וצ טמולחעג רע טָאה .טשינ
 ,סיוא טשינ תודוס עכלעזַא לָאמנייק טגָאז רעטכיד ַא ,רשפא

 ןופ טמולחעג .סיוא ָאי סע גָאז ןוא ךיא סייוו -- טמולחעג בָאה ךיא סָאװ

 יו ,לייוו -- םעד בילוצ רעמ ךָאנ .ענייה ךירנייה . .. יו ערעירַאק-רעטכיד ַא

 טבילרַאפ ןזעוועג ךיא ןיב ,רע יוװ ,ןוא ,קנַאב ַא ןיא טעברַאעג ךיא בָאה ,ענייה

 .רעמיטנגייאיקנַאב ַא ןזעװעג זיא רעטָאפ ריא ךיוא סָאװ ,עניזוק ַא ןיא

 .ענייה יו טקנוּפ

 -- טרידנַָאּפסערָאק ךסַא רימ ןבָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא
 ןסערדַא יד טול .ןבילבעג רימ ייב ןענעז ווירב ענייז .ךיא ןוא גרעבנירג
 ןטמַאַאבקנַאב םוצ ןַאמסדנַאל עריא רעטיירפעג :ןופ ווירב סָאד ןענעז

 "גרעב סַאירַאכַאז "ןקיליוויירפ קירעינייא , םוצ רעטעּפש ,רענגרעב דנומגיז

 ירוא -- רע טָאה ןטנעמוקָאד ערעזדנוא טיול .עלוש-ןטעדַאק ַא ןיא רענ

 ,ןביוא יו --- ךיא ןוא ןַאמסדנַאל ןסייהעג -- יבצ
 יװ יֹזַא יבצ ירוא זיא המחלמ רעד ךָאנ רָאי ַא ןוא רַאפ רָאי ַא

 רעטנזיוט יוװ ,ןענורטנַא סָאַאכ ריא ןיא רע זיא ײמרַא רעד ןופ .ןדנווושרַאפ
 ןלַאפעצ םייב ןטלַאהעג טָאה עירעּפמיא עשיכיירטסע יד .טייצ רענעי ןיא

 .רעדלעפ ףיוא ץעגרע :לכיב-רעדיל ץנַאג ַא .םיא ןופ סורג ַא גנולצולפ ןוא
 -- יבצ ירוא -- רע .עדייב .עשרַאװ ןיא ןיוש רימ ןענעז טָא ןוא

 טניישרעד יז .'אטסיפעמ ,, עמעָאּפ ןייז טימ טמירַאב קרַאטש טכַאנרעביא
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 .עמעָאּפ רעד ןגעוו ןעמ טביירש טלעוו ןקע עלַא ןיא .,ןבַאגסיוא עכעלטע ןיא

 .שארב ןשיקרַאמ ץרּפ טימ י"ערטסַאילַאכ, עּפורג רעד ןופ טייצ יד זיא סע

 זיא טייקירעהעגוצ יד רעבָא .עּפורג רעד וצ עדייב ןעגנַאלַאב ךיא ןוא רע
 עטולָאסבַא .ןגָאװצױזַא -- עשיכרַאנַא ןַא עּפורג רעצנַאג רעד ןיא ללכב

 ןוא טליפ רע סָאװ ןוא ליוו רע יװ טכַארט רעדעי .דיל ...ןופ טייהיירפ

 טריזילַאטסירק גרעבנירג .,ליוו ןוא טליפ ןוא טכַארט רע סָאװ ,טגניז רע

 -ַארטלוא ,םויערבעה ,םזינויצ ןעמערטסקע ןופ גנוטכיר רעד ןיא ךיז

 ביילב ךיא ןוא קעװַא דלַאב רע טרָאפ -- םעד ץוח ןוא .םזילַאנָאיצַאנ

 רעד רעביא קעװַא ךיא רָאפ רעטעּפש .רָאי 14 עשרַאװ ןיא טנעװקעסנָאק

 ןיימ ןיא ץנעװקעסנָאק ַא זיא ךָאד ,רעײטרַאּפ ןייק טשינ שטָאכ .טלעוו

 ,"גנוטייצ-סקלָאפ, רעשידנוב רעד ןיא ןצפופ רָאי ַא ןטעברַאטימ
 ,םיא וצ יאדווא ךימ ןוא רימ וצ ןגרעבנירג קיביײא טיצ סיּפע רעבָא

 ןופ ןילרעב ןופ ווירב טביירש רע .ךרד ןייז וצ ןגייצרעביא ךימ ליוו רע

 .ךרד ןיימ ןופ טכַאל רע רעבָא ,טנייפ טשינ ךימ טָאה רע .לארשי ץרא

 ףיוא עשרַאװ ןייק לָאמַא רֶע טמוק טָא ןוא .םיא רַאפ סבעװניּפש זיא סע

 ךיא ,13 עיקצַאמָאלט ,ןײרַאפ-ןטַארעטיל ןופ רַאטערקעס ןיב ךיא .טיזיוו ַא

 רַאפ ריזינַאגרָא ךיא .דובכ ןוא טפַאשביל טימ ןַאב רעד ייב ּפָא םיא טרַאװ

 .טלעפַאב טכילפ-טמַא יד יװ רעמ ,ץרַאה ןצנַאג ןטימ עמַאנפיוא ןַא םיא

 ,עיגילער סע זיא רימ רַאפ !טרָאװ וןפ טייהיירפ ,טרָאװ ןופ טייהיירפ

 טייהיירפ .טַאטקַארט ןסיורג ןייז ןופ םָאיסקַא סַאזָאניּפס ,עיגילער עכעלטלעוו
 ...עיגילער עכעלטעג שממ ,רעמ ךָאנ זיא -- דיל ןופ

 ןופ עּפורג רעלַאקידַאר רעד טימ טריליפַא רעבָא ןיוש זיא גרעבנירג

 רעד ווו ,לַאז-טַאר-טָאטש םעד סיוא ןליפ ייז ןוא ןטסינָאיזיװער:-ןטסינויצ
 ןטסינויצ םתס ןוא ןטסידנוב ךיוא רעבָא .רָאפ טמוק םיא דובכל טנוװָא
 ןופ ןפור-ןשיוצ ,לַאז ןיא לַאדנַאקס ַא סיוא טכערב טָא ןוא .ָאד ןענעז

 גרעבנירג .סעּפורג ייווצ ןופ עקַאטַא:לַארענעג עקיטייזנגעק ,ןטייז עלַא

 .רעטייוצ רעד טימ ,סיוא סע טמוק ױזַא ,ךיא ןוא רענייא טימ טרידנַאמָאק
 ידכ -- ןוא .ןטייז עכעלטנייפ ייווצ ןופ טנָארפ רעד ףיוא רימ ןענעז גנולצולּפ

 ךיא גנירּפש -- טקַא:רוווַארב ןעגנולצולּפ ַא טימ םלוע םעד ןליטשוצנייא
 סָאד טוט -- גרעבנירג ךיוא רעבָא .ליטש --- עגר ַא ...שיט ןפיוא ףױרַא
 לעמוט רעד ...שיט:םוידיזערּפ ןפיוא עדייב ןיוש ןעייטש רימ ןוא .עבלעז

 ןיא ןבילבעג זיא טָאדקענַא רעד .טליטשעגנייא זיא טשינ יו ךיז טָאה
 -רעביא טלָאמעד ךיז טָאה סיּפע זַא -- ךיז טכַאד רימ -- ןוא .ןורכז ןיימ
 ףזעוװעג טייצ ַאזַא ,ןרָאי ףיוא סלַאפנדעי .טפַאשטניירפ רעד ןיא ןסירעג

 בָאה ךיא -- הדומ ןיב ךיא -- ןוא .קעװַא רעטייוו ןענעז ןרָאי ןוא
 ףרעטעּפש ןוא טנגוי רעירפ רעד ןופ רבח םעד ןגעוו ןבירשעג לָאמניײא טשינ
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 -- תונושל ייווצ ןיא ןדיי ייב רעטכיד םענעסירעצדייל ,ןסיורג םעד ;טנגֹוי

 ןליפַא ,ןביירש טפרַאדעג בָאה ךיא יװ ױזַא טשינ -- גרעבנירג יבצ ירוא
 ןוא טריזילַאטסירקסיױא ךיז טָאה סָאװ ,טפַאשרענגעק רעטסערג רעד ןיא
 ,לָאמנײק רעבָא .ןביילב ױזַא אמתסמ ןיוש טעװ ןוא ָאד וויטיניפעד זיא

 סגרעבנירג יבצ ירוא ןיא קפס ןייק ןזעוועג טשינ ךָאד זיא לָאמנייק ,לָאמניײק

 טרעדנוה יד עלַא ןופ טנעמעלע ןטשרע םעד .טייקיטכירפיוא רעטספיט

 ,טײטשַאב גנוטכיד עכלעוו ןופ ,ןטנעמעלע

 רעטיצ ַא טימ ,לארשי תנידמ ןיא לָאמ עטשרע סָאד ןיב ךיא --- 0
 רעד ןופ ,ןגרעבנירג יבצ ירוא עז ןוא תסנכ יד ךיא ךוזַאב ןצרַאה ןיא

 ןקידלארשי תנידמ ןופ ןטַאטוּפעד יד ןופ ןלוטש יד ןיא ,סיוא עירעלַאג
 עטצעל סָאד םיא בָאה ךיא ןעוו יו רעבלעזרעד ,רעבלעזרעד .טנעמַאלרַאּפ

 ןיא ךיז ןענעגעגַאב רימ .קירוצ רָאי קיצנאווצ ךרע ןַא טימ -- ןעזעג לָאמ
 טָאה גנַאל ן'העש .ביבא לת ןיא ןפערט וצ ּפָא ךיז ןדער ,ןרַאולוק יד

 טרעהעגסיוא ךיא בָאה תונלבס רעשיזָאניּפס טימ .טרעיודעג סעומש רעד

 ןוא -- רבח ןסיורג םעד ןופ דיר עקידרעייפ-םַאלּפ יד העש עכעלטע

 טדערעג ךסַא ךיוא ןבָאה רימ .זיא רע קיטייז יו טָא ,ךרד ןיימ ייב ןבילבעג

 ,טעמתחעג ןזעוועג טלָאמעד ןיוש זיא לרוג ןייז סָאװ ,ןשיקרַאמ ץרּפ ןגעוו

 ןייז רעביא ןיוש ןעװעטַאשט ןעָארק ןוא ,ןזדלעפ םוצ טדימשעג-טסבלעז

 טפַאשביל רעקידנעילג טימ טדערעג טָאה גרעבנירג .ּפָאק םענייש ןייז ,ּפָאק
 -לארשי ץרא ןיא געט עכעלטע סעשיקרַאמ ןגעוו טלייצרעד ,ןשיקרַאמ ןגעוו

 | ,1927 ןיא ןלייוו

 ןגרעבנירג וצ ךיא םוק לָאמ עכעלטע ,1956 ,1955 ,1954 זיא טָא ןוא
 ןג תמר ןיא זיוה ןייז ןיא

 תנידמ ןיא םיבשות עטלַא ,טניירפ לייצרעד ךיא רָאנ ןעוו ןוא רָאנ ווו |

 לָאמעלַא טשינ :רעדעי טגָאז -- ןגרעבנירג ןעזעג בָאה ךיא זַא ,לארשי

 ןליפ -- טשינ ןעיטשרַאפ רימ ןעוו וליפַא רעבָא ,םיא רימ ןעייטשרַאפ

 ,גָאטוצטניײה בושיי ןופ רעטכיד רעד זיא רע זַא ,רימ

 ,ןגרעבנירג וצ ןדער טשינ לָאז ךיא סָאװ זַא ,סייוו ךיא יװ ױזַא ןוא
 סָאװ ,רענייא טכַארט סע סָאװ ,טכַארט ךיא סָאװ ,ןדער ןזומ ךָאד ךיא לעװ

 ןופ ןיורק יד זיא לארשי תנידמ ןוא םַאטש רעד זיא לארשי םע זַא ,טלָאה

 ןיא ןוא חטש ןיא טיירב ןוא טייוו ץעגרע ןענעז ןעלצרָאװ יד ןוא --- םיוב
 ,יורטש יו ןרעװ טנערברַאפ ןלעװ דייר עניימ עלַא זַא ,סייוו ךיא ןוא .טייצ

 ,םענַאב ךיא ןוא גרעבנירג טדער .ךיא גייווש ,רעטייש ַא ןָא טרַיר סָאװ

 .טשינ ךיא ןעק -- רעטרעוו-המכסה ןיא ,ןעקנַאדעג יד ןיא ןייגטימ רעבָא
 .ךיא גייווש
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 רעמייב יד ,םורָא ןטייב יד טגעלפעג .זיוח-גרעבנירג סָאד זיא ןייש
 ןליפֲא ןדער וצ ךיז טימַאב יורפ עגנוי יד .רעכעה ןוא רעכעה ןסקַאװ

 טעמכ רעבָא .עװקסָאמ ןיא ענעריובעג ַא זיא יז .טסַאג םוצ שידיי לסיב ַא

 קרַאטש עלַא .רעדניק עכעלרעדנווו יד -- רעדניק יד ןוא .ערבַאס ַא ןיוש

 ןופ רעטעּפש ,עמַאקליב ןופ ןיבר םעד ןדייז םוצ ,רעטָאפ םוצ ךעלנע

 ,עקמייח .רעטכיד ןופ שיטביירש םעד טריצַאב דליב ךעלרעה ןייז .גרעבמעל

 ןופ עלַא ערעגניי יד ,ךעלעדיימ יד ןוא ,לדניז רעקירעיריפ טלָאמעד רעד

 ךָאנ ןעמענ -- -- עלַא .לחר דבכוי ןוא הקבר ןוא עבש : ךיז ןפור ,ןעלמייח

 .ענעמוקעגמוא ןברוח ןטירד ןיא עקינייא -- עטסטנעָאנ סגרעבנירג יבצ ירוא

 סובָאטױא םוצ ךימ טײלגַאב גרעבנירג ןוא ןלַאפעגוצ זיא טנוװָא רעד
 ,ײסָאש רע'ג תמר ןפיוא ביבא לת ןייק

 -- לארשי ץרא ןיא ןרָאי רעקילדנעצ ָאד ןיוש טניוװ רע שטָאכ ןוא =
 .טפַאשדנַאל רעד ןופ טייקנייש רעד ןופ טּפַאכרַאפ שירפ רע זיא קיביײא

 ךעלטיור ךָאנ ןצנַאלג ייז ןוא סנקלָאװ ךסַא ןענעז למיה ןפיוא ןוא רעמוז זיא סע

 :טדער רע ןוא טע'בהלתהרַאפ זיא יבצ ירוא .ןוז רענעגנַאגרַאפ רעד ןופ

 רַאבטכורפ ,ןטיבעג ָאד רימ ןבָאה דרע רעד ןופ םיחטש יד רָאנ טשינ --
 .רערַאבטכורפ ,ןרָאװעג רעטכייפ זיא רע .למיה םעד ןליפַא רָאנ ,טכַאמעג

 יו ...רעּפוק רעיולב יו -- רעּפוק יו שממ ןזעוועג ךָאד רע זיא לָאמַא
 ןורכז ןיא ץעגרע טנכייצרַאפ רע ןוא רעביא רע טרזח ...רעּפוק רעיולב

 ...דיל ַא ןיא סע ןצונ וצ -- טרָאװ סָאד

 קירעּפכורפ ױזַא שטָאכ --- שידיי ןיא ןגייווש ןרָאי רעקילדנעצ ריפ ךָאנ
 טציא זַא ,ןעוװעג זמרמ סעומש ןיא גרעבנירג טָאה -- שיערבעה ןיא ןייז

 טשינ ןיײלַא טסייוו רע .אקווד .שידיי ןיא ןביירש וצ רעדיוו םיא ךיז טסולג
 ...םישודק ןושל םוצ ,ןברוח ןטירד םוצ תוכייש ַא סע טָאה רשפא .סָאװרַאפ

 ,קירוצ רָאי 30 טימ וװ ץעגרע זַא ,טנָאמרעד וליפַא םיא בָאה ךיא

 טימ טריזימעלָאּפ רימ ןבָאה עשרַאװ ןיא ""רעטעלב עשירַארעטיל,, יד ןיא

 --- "סעקוװעלַאנ יד ןופ ןושל., ןגעוו טגָאזעג ןבָאה לָאז רע סָאװ ,טרָאװ ַא סנייז
 הלעמ לש סעקוװעלַאנ טנייה ןענעז סעקװעלַאנ רעװעשרַאװ יד רעבָא --

 .. , קילייה =

 סע רעבָא .ךיא רשפא ---.רע רשפא .,עדייב זדנוא ןופ טגָאזעג ץימע טָאה
 ...ׂשטָאכ המכסה ןייא .המכסה ַא ןזעוועג זיא

 .שידיי ןביירש רעדיו חוכמ ןטלַאהעג טרָאװ ןייז טָאה גרעבנירג

 גנוטייצ רעשידיי רעד ןיא ןענישרעד ןענעז סעמעָאּפ עקימענרַאפ ערערעמ
 ןשירָאטסיה םעד טימ תוכייש ןיא עלַא ןוא .ביבא לת ןיא ייסעיינ עטצעל.

 .יצקירוצ ןקידרעטעּפש ןוא שרַאמ-יניס
1857 
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 ?ארשי תנידמ ןיא שינעגעגַאב-רעדיוו עטשרע יד

 ןימ ,סעמרָאפטַאלּפ עטייו-למיה ,עטייו ףיוא רימ ןעייטש שיעדיא |

 תנידמ ןופ רעטכיד עסיורג יד ןופ רענייא ,גרעבנירג יבצ ירוא רבחיטנגוי

 ןימ ןוא -- לארשי תנידמ ןופ רעטכיד רעד :ןגָאז ערעדנַא -- לארשי

 ,טנעמיטנעס ַא תומשנ סנדייב ערעזדנוא ןיא ָאד זיא ץעגרע רעבָא .טַײקיניײװ

 ןוא ,רבח-טנגוי ןיימ וצ ךימ -- ןרעדנַא םוצ םענייא שיטענגַאמ טיצ .סָאװ

 -גנילירפ יד סָאד ןענעז רשפא .רימ וצ רבח-טנגוי ןיימ --- לָאמַא -- ךיוא

 םעד ןופ ןסַאג עטמױזַאב-ןירג ,עקישיור יד רעביא ןריצַאּפש עקיטכַאניײב

 "מַאלפעצ ,רעקירָאהטױר ַא :גרעבנירג .גרעבמעל ןקידהמחלמ-עטשרע-רָאפ

 ענעגייא ענייז ןופ תובהלתה ןקידעכייק ַא ןיא ךיז טייגרַאפ ,ןַאמ רעגנוי רעט

 עטמיטשַאבמוא ןיא טזיילגרַאפ טּפָא ,ןגיוא עסיורג ענירג-יולב ,תואּפ ; דייר

 ַא זיא רע :לוװיטש ןוא עשעקעב עצרַאװש ,עניד ,עטכייל ַא ,ןטייקטייוו

 ַא טכַארט רעד טָא ןיא ןפָארטעג ךָאנ םיא בָאה ךיא ןוא -- ןוז ַא סניבר

 ,רעצרַאװש ַא ,טוה רעקידנַארטײרב ַא ,טנַארפ ַא :ךיא .טייצ לקיטש

 ןופ םרָאפינוא -- ענירעלעּפ ַא ,ןקעטש רערעווש ַא ,טַאװַארק רעטרעטַאלפעצ

 ןריצַאּפש ןריצַאּפש-טנגוי עכלעזַא .טרעדנוהרָאי ןט-20 ביױהנָא ןופ טעָאּפ ַא

 .רימ ןוא ןגרעבנירג ךיוא ןוא ...ןבעל ץנַאג ַא המשנ רעד ןיא ךָאנ םענייא

 -- 1920 רָאי םעד םורַא ןוא ,1910 רָאי םעד םורַא ןזעוועג זיא ץלַא סָאד

 -ירטסַאילַאכ , ,זדנוא טימ שיקרַאמ ץרּפ .עשרַאװ ןיא שינעגעגַאברעדיװ ַא

 עמעָאּפ עטמירַאב ןייז ןבעגעגסױרַא ןיוש טָאה גרבנירג יבצ ירוא ,ןרָאי
 ןגרעבנירג ."יַאזָאניּפס,, ,"רעדיל עטעקַאנ,, עניימ --- ךיא ןוא !יָאטסיפעמ,

 סלַא ךיוא טנַאקַאב קרַאטש ןיוש זיא רע ,לארשי ץרא ןייק ןיוש סע טיצ

 םעד ןופ טייוו-:טייוו קעװַא ןיוש םיא טריפ לרוג ןייז .רעטכיד רעשיערבעה
 ,ץרוק יװ קידלמוט ױזַא טקנוּפ ןענעז ייז .געוז םענעבױהעגנָא-םַאזניימעג

 רעקיזָאד רעד ןופ םירבח יד ךיז ןענעז ךיג ןוא .ןרָאי-ערטסַאילַאכ יד טָא
 טנעמיטנעס רעד רעבָא .טרעהעג ןתמא רעד ןיא ןבָאה ייז וװ ןעגנַאגעצ עּפורג

 -קיסיירד ןזעוװעג ןיוש זיא ןעמ .ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ ....זיא

 ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא ,עקירעי:קיצרעפ ןיוש ןעמ זיא טָא ןוא ...עקירעי
 ךיא ןוא לארשי ץרא ןיא בשות רעטסעפ ַא זיא גרעבנירג .טרעדנוהרָאי ןופ

 ןלױּפ ןיא טלצרָאװרַאפ -- רימ ךיז טכַאד ,ןטייקיביא עלַא ףיוא --
 ףיוא -- עשרַאװ ןייק תוחילש רעשיאיײטרַאּפ ַא טימ ןיוש טמוק גרעבנירג
 סױטשנעמַאזוצ ַא .ןשטנעמיייטרַאּפ עטרינילּפיצסיד ןייז ןענעק ןטעָאּפ ליפיוו
 ,לַאז טַאר-טָאטש רעװעשרַאװ עמַאס ןיא .טירטסױרַא ןכעלטנפע ןַא ייב

 שיט -עדַארטסע םעד ףיוא ךיא גנירּפש טרָאװ םוצ ןעמוק קידנענעק טשינ
 :לַאטנעמיטנעס ךיא טכַארט טנייה ...ךָאנ רימ -- גרעבנירג ןוא ףױרַא
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 ןטרָאג ןטיאוזעי ןיא ןעײלַא רעגרעבמעל יד ןופ -- גנורּפש ַא ךימ גלָאפ
 ,רבח-טנגוי ןיימ ןגעוו ביירש ךיא ןוא .לַאז-טָאטש רעװעשרַאװ ןיא שיט ַא זיב

 ןוא טלַאק ןוא זייב ,ןדנַאנַארעדיױװ עשיעדיא יד ןופ קורדנייא םעד רעטנוא
 סָאד רעבָא .יןָאקיסקעל ןיימ,, ךוב ןיימ ןיא ןײרַא וליפַא זיא סע ןוא ,ןקורט

 ,לבעלעווק ןגרָאברַאפ ַא יו ,טנעמיטנעס ןופ למָארטש עקידעצרַאה-ןרעטנוא

 .דרע רעד רעטנוא ץעגרע טרָאד טלמרומעג ןוא טמָארטשעג רעטייוו ךיז טָאה

 טמיווש טנעמיטנעס ןופ למָארטש סָאד ןוא .לארשי ןיא ךיא ןיב טָא ןוא

 ןיא ָאד ןגרעבנירג ןעז רעכיג סָאװ ךומ ךיא ,זומ ךיא .ןביוא ןופ ףױרַא

 סלארשי ןיא ,תסנכ רעד ןיא טַאטוּפעד ַא זיא רע .לארשי תנידמ ''ןייז,

 רעד ,ײטרַאּפ "תורח רעד ןופ עטסיל רעד ףיוא ןבילקעגסיוא ,טנעמַאלרַאּפ

 ןעמ -- רעבָא .ןיגיעב םחנמ דלעה ןשיטסינָאיזיװער םעד ךָאנ רעטייווצ

 רעטרינילּפיצסיד יו י'רעדליוו, רעמ רע זיא תסנכ ןיא זַא --- רימ טגָאז

 ןעז זומ ךיא ,זומ ךיא ?ןייז שרעדנַא ןעד סע ןעק יװ .שטנעמ ייטרַאּפ

 סיוא ריסישזער ךיא ...רענייז טייקיטעט רעשיטילַאּפ רעד ייב ןגרעבנירג
 רָאֿפ עקַאט טמוק יז ןוא .שינעגעגַאב-רעדיוו יד טָא עיזַאטנַאפ ןיימ ןיא

 :ױזַא טקנוּפ

 רעד וצ ךרוד ךימ סייר ךיא .םוקילבוּפ רַאפ ןָאקלַאב םעד ףיוא ןיב ךיא

 -ילבעגרעביא יד ןופ םעלבָארּפ םעד ןעמ טריטוקסיד תסנכ ןיא .עייר רעטשרע
 רעד זיא רע .ץיזרָאפ םעד טריפ קאצנירּפש ףסוי .סנגעמרַאפ עשיבַארַא ענעב
 עלַא טעמכ לַאז ןשילַארטַאעטיפמַא ,םעניילק ןיא .תסנכ רעד ןופ שאר בשוי

 ,ןרָאטסינימ יד ןטימ ןיא שיט ןקידכעלייק םייב .טלמַאזרַאפ רעדילגטימ 0

 ןופ ּפָאק ןטױר םעד רָאנ רקיעב טייז רעטכער רעד ןיא עז ךיא רעבָא
 .יורג טשינ ךָאנ וליפַא .ןטיבעג טשינ רָאה ...ַא -- רע זיא טָא ,.רבח ןיימ
 טליפ סע ןוא .טנעה יד ןופ תועונת עקידנצנַאט לסיבַא ,עזעוורענ ,עבלעז יד

 ןָאקלַאב םעד ףיוא ָאד ןציז םעד טָא ןופ דיירפ עשידניק ַא סיוא סיּפע ךימ
 רע סָאװ ,ןטנעמוקָאד-הכולמ קַאּפ ןסיורג םעד טימ רבח:טנגוי ןיימ ןעז ןוא
 יו רָאפ סיּפע רימ טמוק ץלַא סָאד .לשיט ןייז ףיוא ןשימ ןייא ןיא טלַאה

 ּפָארַא ךיא ףיול טָא ןוא .יײרעליּפש עשיטסימ ַא סיּפע יוו/ ,עלהשעמ ַא
 יבצ ירוא וצ לטיווק ַא רעייטש-ריט ןטרימרָאפינוא םעד ךרוד ןיירַא קיש ןוא
 למָארטש סָאד ןוא ,ןסעגרַאפ זיא ץלַא ןוא ,ָאד רע זיא עגר ַא ןיא .גרעבנירג

 טליו סע יו טקנוּפ ןוא .רעצרעה סנדייב רעזדנוא רעביא טנעמיטנעס ןופ
 זיא סע ,גנַאל ,גנַאל ןרעיודעג לָאז שינעגעגַאברעדיװ יד טָא זַא ,רימ ךיז

 רעדיוו ןייז ןיוש רימ ךיז טליוװ ױזַא ,ןגערפ וצ ןוא ןלייצרעד וצ ליפױזַא ָאד
 .םולח ןלַאטנעמיטנעס ַא ןרעטשעצ טשינ טייקכעלקריוז יד לָאז .טייוו ,טייוו

 י ,טפַאשקנעב ַא .םולח ַא .ריד ןיא ןבעל וו ץעגרע ךיז רע לָאז
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 ןטכייקרַאפ קיביײא ןייז טימ ןוא ןריולְרַאפ לסיבַא זיא גרעבנירג ךיוא-ןוא

 ןוא תסנכ יד ןזָאלרעביא לעװ ךיא ,םוק -- :דלַאב רע טגָאז תובהלתה

 דוד ןופ רבק םעד ריד ןזייוו ןוא ןויצ רה ןפיוא ףױרַא ןעמענ ךיד לעװ

 טעמכ ןוא .ןטפלעה ףיוא ןטינשעצ זיא םילשורי ױזַאיװ ריד ןזייוו ןוא ךלמה

 ןענעק טשינ ךיד ךיא לעװ יברעמ לתוכ םוצ רעבָא :וצ רע טיג ןייוועג טימ

 .טנעה עשיוג ןיא זיא רע לייוו ןריפ

 ןטלעטשַאב ןקידנרָאפּפָא דלַאב םוצ קעװַא טזומעג עקַאט ךיא בָאה לסיבַא

 -רעדיו-עלהשעמ סָאד טָא זַא ,טלָאועג ךיא בָאה רעמ ךָאנ רעבָא ,ָאטױא

 ןקידנע רעכיג סָאװ ךיז לָאז שינעגעגַאב

 רעדיוװ ןוא -- ןעזעג רעדיוו רבח ןיימ ךיא בָאה רעטעּפש ןכָאװ רָאַּפ ַא
 ןיא 121 רעמונ סַאג יולה הדוהי רעד ףיוא רעמיצ ןייז ןיא -- גנולצולּפ

 .ביבא לת
 -- רעטומ יד .רעטומ ןוא רעטָאפ ןופ רעדליב עניילק טנעװ יד ףיוא

 ,טנגוי רעד ןיא רעטָאפ רעד רעבָא רַאפרעד ,ןײלַא ןוז םעד ןופ דליברוא ןַא

 טשינ לָאמנייק רעטָאפ סגרעבנירג בָאה ךיא) .םינּפ שימיור ַא טשינ ריש
 ןופ ןיבר םעד טלעטשעגרָאפ רימ ךיא בָאה ױזַא (גרעבמעל ןיא ןעזעג

 ןיא ץעגרע ָאד טגיל רשפא ."טכַאנ ןוא גָאט, עידעגַארט סיקס-נא .ש

 ןשימַאניד ןייז ןופ ןעמָאז רעד ןבָארגרַאפ תורוד-רוא סגרעבנירג ןופ ךוב-דוס

 ...ןײרַא ןרעדנַא ןיא םערטסקע ןייא ןופ םיא טפרַאװ סָאװ ,טנעמַארעּפמעט

 ךיא ןעוו ,בָאה ךיא ןוא קידװעדערַאב רעייז לָאמעלַא ןופ זיא גרעבנירג

 קרַאטש לָאמסָאד בָאה ךיא ןוא ןרעה םוצ דלודעג סבויא ,קרַאטש ליוו

 ,טרָאװ ַא ןדערוצסױרַא טשינ ,ןסעזעג ךיא ןיב גנַאל ןהעש ןוא .טלָאװעג
 םישוח עניימ עלַא טימ בָאה ךיא .דייר טימ טנערבעג טָאה גרעבנירג ןוא
 -ַארטלוא שממ ןשיטסימ ןייז ןיא ,טלעוו ןייז ןיא ןײטשרַאפנײרַא ךימ טלָאװעג

 ,םעד ןיא ןליפוצניירַא ךיז ןזעוועג ךעלגעמ רָאנ רעבָא זיא סע .םזילַאנָאיצַאנ
 ,טסילַאנָאיצַאר ליפוצ .טסילַאער ליפוצ ןיב ךיא .טשינ -- ןײטשרַאפנײרַא

 טשינ ןָאק סָאװ ,םילשורי ןופ לוגיע םעד ןגעו טרעהעג בָאה ךיא ןוא

 -- ץנַאג ןייז זומ זיירק ַא םורָאװ ,טציא זיא סע יװ ,זיירק-בלַאה ַא ןביילב

 רעשיטסימ ַא ןגעו עירָאעט ַא טרעהעג בָאה ךיא ןוא .טשינרָאג רעֶדָא

 -שיסור ןופ םורד רעפיט רעד טשינ זיא רעטנעצ ריא סָאװ --- קיטילָאּפָאעג

 ריא רָאנ ,עירָאעט רעשיטילָאּפָאעג רעלעניגירָא סרעפָאהזואה ןיא יו ,עיזא
 ןופ חרכה ַא ןגעװ טרעהעג בָאה ךיא ןוא .םילשורי עקַאט זיא רעטנעצ

 רעדעי יו רעמ זיא סָאװ ,דמָאז ןופ ןוא רענייטש ןופ ,דרע ןופ ,דנַאל
 ,תורבידה תרשע יד יװ סיורג ױזַא ןייז רע געמ -- חרכה רעקיטסייג
 ץלַא וצ ץנַארעלָאט רעסיורג ןגעװ טרעהעג ךיא בָאה ףיורעד דלַאב ןוא



 15 ןָאקיסקעל ןיימ

 בָאה ךיא ןוא .דנַאל ןופ חרכה םעד טנעקרענָא ןעמ רָאנ ביוא ,ןעמעלַא ןוא
 לארשי ץנַאג סָאװ ,טָאדקענַא םעד ןײלַא לַאװקרוא םעד ןופ טרעהעג

 רעד ןופ גנולמַאזרַאפ עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ זיא סע תעשב : ךיז טלייצרעד

 ןוירוג ןב דוד טנגעגַאב ןינב ןיא גנַאגנײרַא ןרַאפ ךיז ןבָאה םילשורי ןיא תסנכ

 :רעטכיד םוצ ןפורעגסיוא ףמוירט ןיא ןוירוג ןב טָאה .גרעבנירג ןוא

 רעטכיד רעד רעבָא !םילשורי ןייק טריפעגניירַא ךיד ךיא בָאה טָא ,ונ --
 ןופ רעיט םוצ זיב -- :ץעינָאריא טימ טרעפטנעעגקירוצ דלַאב טָאה

 ןיא ןשיקרַאמ ןופ ךוזַאב םעד ןגעוו טרעהעג בָאה ךיא ןוא -- -- !םילשורי

 געט עכעלטע רָאנ טרעיודעג טָאה סָאװ ,1923 רָאי ןיא לארשי ץרא

 עװקסָאמ ןייק טייצ ַא ףיוא ןרָאפ טלָאװעג קרַאטש טלָאמעד טָאה גרעבנירג
 זיא ןעשעג רעבָא .לארשי ץרא ןיא ...קידנעטש ןביילב שיקרַאמ ןוא

 גרעבנירג .טרעקרַאפ טקנוּפ .שרעדנַא -- סָאװרַאפ ַא ןָא ןוא גנולצולּפ
 עשיטסימ סיּפע טליפ רע ןוא .ןרעלקרעד טשינ טנייה ךָאנ סָאד ךיז ןעק

 ףיוא ןייז טנעקעג ךָאד טָאה רע .לרוג ןקיטציא סעשיקרַאמ טימ ןתוכייש

 -- לוגיע םעד ןגעוו רעדיו ןוא .טרָא ןייז ףיוא רענעי ןוא טרָא סמענעי

 ...גָאלָאנָאמ ןצנַאג ןיא ןיערפער ןימ ַא זיא סָאװ ,םילשורי ןופ לוגיע םעד

 'יץראה חול, לארשי ןיא ןטסרעלוּפָאּפ םעד ןעזעג רעטעּפש :בָאה ךיא

 -- ''לוגיעה רפס ךותמ,, ןטייז 25 ףיוא עמעָאּפ סגרעבנירג טרָאד ןעזעג ןוא
 יד טָא .ןיערפער ןקידנעטש םעד טימ תוכייש םעד ןענַאטשרַאפ טשרע ןוא

 טליפעג ,טייקנייש ריא טרעדנוװַאב ןוא ןזעלעג לארשי ץנַאג טָאה עמעָאּפ

 סרעטכיד םעד ...ךיא יו ױזַא --- ןענַאטשרַאפ לָאמעלַא טשינ רעבָא ,יז

 .לוגיע םעד ןגעוו דייר עטקעריד

 טלָאװעג טשינ .טשימעגניײרַא גָאלָאנָאמ םעד ןיא ךימ ךיא בָאה ןעוו ןטלעז

 רעטכיד םעד ןסױטשסױרַא טלָאװעג טשינ ,גָאלַאיד ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ םיא

 סָאװ ,ררושמ ןסיורג םעד ןעמענַאב רעמ סָאװ טלָאװעג ,תובהלתה ןייז ןּופ

 ןיא טעברַאעג רע טָאה גנַאל טשינ טשרע רעבָא ,תסנכ ןיא רע זיא טנייה

 | ,טשימעגניירַא רדסכ ךיז טָאה ןוז-קיטימכָאנ יד רעבָא .סדרּפ ַא

 ןבענ טקנוּפ לוטש .ַא ףיוא גוצנא ןסייוו ןייז ןיא ןסעזעג זיא גרעבנירג !
 סענורַאּפש עניד רעבָא ,ןזָאלעגּפָארַא ןזעוועג זיא עיזולַאשז יד .רעטסנעפ ַא
 -קיטימכָאנ ןדלימ ןיא טגעװַאב לסיבַא ךיז טָאה יז ןוא ןבילבעג ריא ןיא ןענעז

 ןבָאה ןלארטש עניד יד ןוא .םי ןופ ,ברעמ ןופ ןזָאלבעג טָאּה סָאװ ;לטניוו
 גנולצולּפ םיא ןענעז טֶא .רעטכיד םעד ןופ ּפָאק םעד טימ טליּפשעג ךיז

 ןייז ןיא ןײרַא ןלַארטש יד ןענעז טָא ...רענרעה-ןלַארטש ןסקַאװעגסיױא
 .ןיורק רענעדלָאג-טױר ַא ןיא טלדנַאװרַאפ םיא ןבָאה ןוא רָאה ּפָאק ןטיור
 ןבָאה ןגיוא יד ןוא ענייז רעזעלג-ןגיוא יד ךרוד ןוטעג ץילב ַא ייז ןבָאה טָא
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 טקערטש טָא .טילגעצ"סייוו רעייפ ןליוק ןופ קילבנָא ןַא ןעמוקַאב עגר ןייא

 ןופ לוגיע םעד ,לוגיע ...ןַא טנכייצ ןוא רעגניפ"זייוו ןגנַאל ַא סיוא רע

 ןוא רעגניפ ץיּפש ןפיוא טקנוּפ ףױרַא ץנַאט ַא טיג לַארטש ַא ןוא ,םילשורי

 טיג טָא .ךיוה עילעטס רעד וצ זיב לטיײט-ןלַארטש ַא ןיא םיא טרעגנעלרַאפ

 ןכיירטש טכיל ןסַאּפ רעקילדנעצ ןוא ןצנַאג ןיא ביוה ַא ךיז עיזולַאשז יד

 טדער רע -- סמערָא עטקערטשעצ טימ גרעבנירג ןוא בוטש עצנַאג יד ךרוד

 יד ןיא ןעמוושעג טלָאװ רע יװ -- דרע ןופ חרכה םעד ןגעוו טקנוּפ

 ... סעילַאװכ-ןלַארטש

 ןוז יד טייג לארשי ןיא .סיוא ליּפש עצנַאג יד גנולצולּפ זיא טָא רָאנ

 לייט ַא ןעמונעגוצ ָאד רימ טָאה יז לייוו ,ןדירפוצ ןיב ךיא .רעטנוא גנולצולּפ

 ןוז יד זַא ,טסוװעג טשינ טָאה גרעבנירג .טײקמַאזקרעמפיוא רעד ןופ

 ,טצנַאטעג ןבָאה ןלַארטש יד וװ טרָא םעד ףיוא .םיא טימ ױזַא ךיז טליּפש

 :ןָאלברַאפ ןוא קיטעמוא טציא טדער גרעבנירג ןוא .סנטָאש טציא ןכירק

 בילוצ ךיז לָאז ץלַא סָאד ןעוו ,ןרעוו הלילח ןעק סע סָאװ ,טסגערפ וד --

 ןקידנע ךיז ןעק טייקסיורג .,יאדווא ,יאדווא .ןקידנע עּפָארטסַאטַאק ַא

 ,קיביײא ןייז ןעק תולג .קיבײא ,קיבײא ןייז ןעק טייקידרע-ייב עיורג רעבָא

 ךיז םעד רעבָא ,געו ןיא טשינ רָאג טייטש תולג םעד ,יאדווא ,יאדווא

 .געװ ןיא טלעװ עצנַאג יד טייטש םילשורי ןופ לוגיע ןקידנטײרּפשסױא

 .י.?געוװ ןיא ןעד םיא טייטש סָאװ .קיביײא ןייז ןעק תולג רעד יאדווא ,יאדווא

 ןגרעבנירג ךיא בָאה -- טנגעגַאברעדיװ יו עביל רעמ ךָאנ טימ

 .ןליפ טלָאװעג רָאנ בָאה ךיא ,ןטכַארט טלָאװעג טשינ בָאה ךיא .טנגעזעג

 "רעביא טלָאװעג רָאנ בָאה ךיא -- ןייטשרַאפ רעמ טלָאװעג טשינ בָאה ךיא

 ןיא סַאג רעד ףיא ןטייו רעד ןופ ןעזעג לָאמַא םיא בָאה ךיא זַא .ןבעל

 רעד רעטייוו ןעניּפש ךיז לָאז ...רעטייז ךָאנ קעװַא ךיא ןיב ,ביבא לת

 רעטרעװ טימ .לָאמ עכעלטע ןטיבעגרעביא רימ ןבָאה ווירב .טנעמיטנעס

 שטָאכ .יאדווא ןוא יאדווא טייז ןיימ ןופ ,טייז ןייז ןופ --- ץרַאה ןצנַאג ןופ

 ביוא ,שיערבעה ןיא ןביירש רימ ןעק רע זַא ,טגָאזעג טניירפ ןיימ בָאה ךיא

 ַא ןיא ןבירשעג רימ רע טָאה ,ױזַא רעגנירג ןיוש טנייה םיא זיא סע

 ןיא ענייז רעדיל עסיורג עקילָאמַא יד יװ טקנוּפ ,ןושל-עמַאמ ןקיטפַאז

 יװ ױזַא טָא -- ןלױּפ ןיא רוד ַא ןטלַאהעג טנַאּפשעג ןבָאה סָאװ ,שידיי

 .לארשי ןיא רעזעל ענייז טנַאּפשעג ןטלַאה טנייה רעדיל עשיערבעה ענייז
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 (ןָאזדיװַאד) ןוזדיוד רעדירב יד
 רָאי ןיא ןריובעג -- ןװדױד לטפעש ןב לדנעמ םחנמ
 םירפא ;ינװָארבמָאד לפרעד ןיא ,עיבַארַאסעב ןיא 7
 ןיא .טרָאד ךיא -- 1899 רָאי ןיא ןוזדיוד לטפעש ןב
 .לארשי ץרא ןיא טצעזַאב ךיז 1920 רָאי

 -- סרעלמַאז ןופ דנַאל ַא זיא ,לארשי תנידמ טציא ןוא ,לארשי ץרא

 ךָאנ ןביילב סע טעװ ױזַא ןוא ןרָאי רעטרעדנוה ןזעוועג ױזַא .ןרָאטקעלָאק
 סָאמ רעסיורג ַא ןיא זיא ןעלמַאז סָאד טָא זַא ,זיא תמא רעד .גנַאל רעייז

 חטש ןיא יַאס ,קלָאפ-טלעוו עשידיי סָאד טקיניירַאפ סָאװ ,םעדָאפדניב רעד

 ,ָאד טציא ךיוא ןענעז ןוא ,ןזעוועג ןענעז ןעגנולמַאז .טייצ ןיא יַאס ןוא

 -- המשל אלש ןעגנולמאז ןוא ,המשל ןעגנולמאז ןוא סרעלמאז .יילרעייווצ
 ...עשיטקַארּפ רמולכ

 .חטוע ןיא בורל קלָאפ עשידיי סָאד ןדניברַאפ ןעגנולמַאז עשיטקַארּפ יד

 ןוא םורַא ןרָאפ ייז -- דנַאל ןיא טשינ בורל ןציז סרעלמַאז עקיזָאד יד ןוא

 סָאװ ,בעוועג-טלעוו עכעלרעדנווו עקיזָאד סָאד םורַאוזַא ןבעוו ,םידעפ ןדניב

 ,קלָאפטלעװ עצנַאג סָאד ןטיירב ןיא ןוא ןעגנעל ןיא ,ברעו יתש טדניברַאפ

 עלַאנָאיצַאנ רעייז ןבָאה ייז ןוא ןדנָאפ ײלרעלַא ןופ סרעלמַאז יד ןענעז סָאד

 ןטכענ ןופ טשינ ןוא טנייה ןופ טשינ ןיוש תוחילש

 רעייז ןעוט יז .המשל סרעלמַאז יד ןענַאהרַאפ ןענעז עשזנגעקטנַא

 ןיא טרירטנעצנָאק ןענעז ייז ןוא אפוג לארשי ץרא דנַאל ןיא בורל טעברַא
 ,עכלעזַא ןענַאהרַאפ ךיוא ןענעז ייז ןשיוצ תמחמ .רקיעב .טייצ רעשידיי

 רעדיוו ןיוש זיא סָאד ןוא --- הוה -- טייקיטציא רקיעב זיא טייצ רעייז סָאװ

 -רַאֿפ ליפוצ טשינ סע ריִמָאל רָאנ .חטש ,עיּפַארגָאעג טימ ןדנוברַאפ
 ,ןריצילּפמָאק

 -.טסבלעז רעד ןברָאטשעג םילשורי ןיא זיא 1957 רעבָאטקָא ףוס
 -ריטקעּפסער ןעמעלַא ךרוד ךָאד ןוא ,רעטבלַאזעג-טסבלעז ןוא רעטניורקעג

 .רד רעקירעי:קיצעביז רעד ,סרעלמַאז עקידלארשי ץרא יד ןופ גינעק רעט

 ןיו ןיא לָאמַא טנגעגַאב ,טנעקעג םיא בָאה ךיא .ןורש'ןָארדַאװש םהרבא
 ַא ןזעוװעג זיא רע ,עיצילַאג ןיא ץעגרע ךיוא זַא ,ךיז טכַאד ,ןוא ---
 עטמירַאב ןופ די יבתכ ןוא סעיפַארגָאטָאפ טלמַאזעג טָאה רע .רענַאיצילַאג
 ױזַא ןוא די יבתכ רעטנזיוט רעקילדנעצ טַאהעג טָאה רע יו ױזַא ןוא .ןדיי

 זיא ןָארדַאװש .ןדיי עטמירַאב ליפוזַא ָאד תועמשמ ןענעז -- רעדליב ליפ

 -- ןוא .טסיערבעה רעטספרַאש רעד ,טסינויצ רעטספרַאש רעד ןזעוועג
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 לָאמַא ךיא בָאה טנגוי ןיימ ןיא -- זָאירוק רעטסערג רעד טמוק טציא

 -סערָאק רימ טימ טָאה ןָארדַאװש .,''!שידיי, דיל וויסערגַא ןַא ןבירשעגנָא

 ןסָאלשַאב ,תועמשמ ,טָאה רע .גנולמַאז ןייז ןגעוו ךעלריטַאנ ,טרידנָאּפ
 ןוא ,טײקטמירַאב ַא ןטײקטמירַאב םיפלא האמ ןשיװצ ןיב ךיא ךיוא זַא

 םעד ןופ די בתכ םעד רָאנ ,שרעדנַא טשינ -- רימ ןופ ןבָאה רע טָאה טלָאװעג
 ַא טַאהעג ,טרעלמַאז עלַא יוװ ,טָאה רע ...י'!שידיי, דיל ןוויסערגַא ןקיזָאד

 רעד ןײלַא קידנעייז -- ןטנַאגַאװַארטסקע ןוא ןזָאירוק םעד רַאפ ןעניז

 ,טנַאגַאװַארטסקע רעטסערג

 -- רענזװעּפ -- רנחּפ ןעמָאנ ןטימ ביבא לת ןיא דיי ַא ןענַאהרַאפ

 גנונדרָא יד .ןדיי ייב ןעגנוטייצ ןופ עיצקעלָאק עטסערג יד רע טָאה
 ןיא םיא ייב ָאד זיא ,ןסנייא ןָאילימ ַא רשפא טלַאהטנַא סָאװ ,וויכרַא ןייז ןופ

 ןעניפעג קעטָאטרַאק-חומ ןייז ןיא שימ ןייא טימ ןעק רע .,ּפָאק ןיא ,ןורכז
 ,גנולמַאז ןייז ןיא לטעלב עטסנעלק סעדעי

 סָאװ) ָאװטסעשטַאדושט רעייז רָאנ טשינ זיא רעלמַאז ןופ רעגייטש רעד

 ץימע טלמַאז ?תמא טשינ ,טרָאװ שידיי ךעלטלַאהניא-קידוועגנילק ַא רַאפ
 (...רַאלּפמעזקע רענעדלָאג ַא סָאד זיא ?רעטרעוו עשידיי ענדושט רשפא

 זַא ,ךָאד זיא תמא רעד ןוא .טלװעַאב ךיז ןליפ קיביײא רעייז ךיוא טרעיינ
 טעברַא יד ןעוט ,ןײלַא סעיצוטיטסניא עצנַאג ןופ טעברַא יד טפָא ןעוט ייז

 יז ןענשרי תוכולמ יד רעדָא -- זַא ,זיא ףוס רעייז .ןוויכרַא-הכולמ ןופ

 -- יװ יַאס .ריּפַאּפ טלַא ...ןופ סרעפיוקפיוא יד רעדָא ,תופירש יד רעדָא

 ...ןטעבעג טשינ ייז טָאה רענייק רעבָא .הלווע ןַא טעשעג ייז

 ,רעדירב ייווצ ןגעו ןלייצרעד לסיב ןיילק ַא ָאד ךיא ליוו טציא ןוא
 ןףוזדױד לטפעש ןב םירפא .ןרעגניי םעד ןגעו ךיא לעװ ןביֹוהנָא ןוא
 זיא רע ווו ,עדַאנַאק ןיא -- ךיז טכַאד -- 1952 רָאי ןיא םיא ןפָארטעג

 קוחש., קרעװ:-למַאז טקורדעג סָאװרָאנ טלָאמעד ןייז ןטַײרּפשרַאפ ןעמוקעג

 ןוזודיוד םירפא ,לארשי תנידמ ןיא ןרָאי יד ןיא לָאמ ךסָא רעטעּפש ןוא .,ייוניּפ

 רעצנַאג רעד ןופ רעקנעדעג ןוא רענעק ַא ןוא עיזַאנמיג ַא ןיא רערעל ַא זיא

 םעד טימ ןוא טייקירעגיינ טימ לופ זיא ןזעוו ץנַאג ןייז .ןדיי ייב רוטַארעטיל
 -למַאז רעייז ףיוא טרירטנעצנָאק ןענעז סָאװ ,סרעלמַאז ןופ טסנרע ןשיפיצעּפס

 ןוזדיוד םירפא ןופ טעטילַאיצעּפס יד ןוא .וצרעד טעטילַאיצעּפס רעייז ,טעברַא

 -- -- זיא רעלמאז א ייב עריטאס ןוא רָאמוה זא ןוא .עריטאס ןוא רָאמוה זיא
 -רעלמַאז םעד וצ זיא ליוו ןוא .עריטַאס ןוא רָאמוה ןוא דרע ןוא למיה

 וצ ןענעק עשיטקַארּפ סָאד וצ ךיוא טמוק הוואת:למַאז ןייז וצ ןעוו ,קַאדושט
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 ןוזדיוד םירפא טימ סע זיא ױזַא ןוא .טעברַא ןייז ןוקית ַא וצ ןעגנערב

 ַא -- הריטאסלו רומוהל רצוא -- "'וניּפ קוחש,, רפס-למַאז סיורג ןייז וצ

 ןבירשעג ןדס בד טָאה --- ןטייז עקיטלַאּפש-ייװצ עסיורג טנזיוט רעבלַאה

 רעד ןיא ץל רעטשרע רעד זיא סע רעוו ריא טסייוו ןוא .ןציטָאנ-טײלגָאב

 ױזַא ןיינ .ןושארה םדא ןגָאז יאדווא טעװ ריא ?ןענוזדיוד טיול -- טלעוו

 טָאה רעטעּפש רוד ןייא טימ רָאנ ןוא .ןעגנַאגעגקירוצ טשינ רע זיא טייוו

 : ןיק לא 'ה רמאיו : סע ריא טָאה טָא .ךיוא טכערעג זיא רע ןוא .ןביוהעגנָא רע
 ןוא ...?יכנא יחא רמושה ...יתעדי אל -- :רמאיו ?ךיחא לבה יא --

 םי ַא תמאב .רָאי 5700 רעביא רעטייו ןוא רעטייוו טרָאד סע טייג ױזַא

 סָאװ ,סרעלמַאז ייב טפָא ךיז טכַאמ סע יװ ןוא .עריטַאס ןוא רָאמוה ןופ

 טזָאל ץלַא טשינ ,לטסעק-למַאז רעייז וצ רעמייב עלַא ןוא ןגייווצ עלַא ןגיוב

 ... ןגייבנייא ךיז

 שממ .טרירגעטניא שיערבעה טימ שידיי זיא ןענוזדיוד םירפא ייב
 ךיױא רע טדער בגא .ןטכָאלפעג טכיל-סקַאװ ייווצ ןופ הלדבה ַא יו ױזַא

 ןדיי ענעמוקעגיינ יד הנהמ זיא ןוא לארשי תנידמ ןיא ָאידַאר ןפיוא טּפָא

 רע ןוא .שידיי םענייפ ַא ףיוא עריטַאס ןוא רָאמוה לסיבַא טימ דנַאל ןיא

 רָאנ ,רָאמוה ןייז ריבסמ ךעלטפַאשנסיװ ביל -- סרעלמַאז עלַא יוװ -- טָאה

 רָאמוה רעד טרעוװ טלָאמעד .ריבסמ םיא זיא ןעמ זַא ,טנייפ טָאה רָאמוה

 ףיוא ןרעה עלַא ןוא רָאסעּפָארּפ ַא יו טסנרע -- טסנרע רעייז ןײלַא

 ,ןכַאל וצ

 רעבָא ,רעדימ ןוא רעטלע .רעדורב ַא טמירפא זיא ןוזדיוד לדנעמ םחנמ
 ַא טָאה סָאװ ,ץלַא .עיבַארַאסעב זיא טעטילַאיצעּפס ןייז .ךעלנע קרַאטש

 -- םוטנדיי ןשיסור ןסיורג ןופ קלח ןקיזָאד םעד ןופ ןדיי יד וצ תוכייש
 לביטש ןרעצליה ןייז ןיא ףיונוצ סע טגָארט ןוא לדנעמ םחנמ בר טלמַאז
 ,ןופצ רעביבא לת ןיא םי גערב םייב

 עכעלטע ָאד ןענעז ביבא לת ןופ ןסַאג ענייש יד ןופ טימ רעד ןיא
 -דמַאז ןזעוועג ךָאנ ןענעז רעטרע יד ןעוו ,טייצ רעד ןופ ןשינעביילברעביא
 ןוא ץלָאה ןופ סעקזייה עניילק ןופ ןעלמעזעג ענדָאמ סע ןענעז .עטסוּפ סענויד

 ןעמ רעדייא) 127 רעמונ ףירצ ,לולחמ תנוכש ַאזַא ןיא ןוא .עּפַאּפ ןוא םייל

 ןוא טגיניק ָאד .עיבַארַאסעב :וויכרַא-ןוזדיוד רעד ָאד זיא (! ךיז טגערפרעד

 טרעיינ ןוא ,לרוג ןטַאוװירּפ ןייז ףיוא הלילח טשינ -- לרוג ןייז ףיוא טגָאלק

 בר -- !עיבַארַאסעב טייקיניילק ןייא ,ויכרַא םענדיב םעד ןופ לרוג ןפיוא
 .ןוזדיוד לדנעמ םחנמ

 ,גנונדרָא רעלופטעטעיפ ןיא טלמַאזעגפיונוצ .ָאד ץלַא זיא ָאד סָאװ
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 ןוא םינואג יד רָאנ טשינ .המשנ עשידיי עשיבַארַאסעב ַא ןקיווקרעד וצ

 ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןיילַא ןענעז סָאװ ,סרעוט ןוא סרעביירש ןוא םידמול

 -פיוא שירַאטנעמוקָאד ָאד ןענעז ,טניווװעג טרָאד ןבָאה רעדָא ,עיבַארַאסעב

 רימ ךיז טכַאד ױזַא -- טרעיינ ,םיבתכ ןוא םירפס ערעייז טימ ןטיהעג

 טמענ ,סנירעבַארַאסעב רָאנ רעבייוו ערעייז ןענעז רעמָאט ...הצלה ךרדב

 ןייז ןיא תוכז םעד ןיא ןיײרַא ןוזדיד לדנעמ םחנמ ןיוש ןיילַא ייז ךיוא

 ,טרירגעטניא ךעלריטַאנ שיערבעה ןוא שידיי זיא ָאד ךיוא ןוא .גנולמַאז

 רעטלַא רעד ןיא ןבעל סָאד ןזעוועג לייט ןסיורג ַא ןיא עקַאט זיא סע יוװ ױזַא

 (?ןָאזדיװַאד לדנעמ בר ,תמא טשינ) ץניװָארּפ רעטסקיטכיוו ריא ןיא םייה

 | .יי עיבַארַאסעב

 טלייצרעד ָאד ןבָאה רימ ןוא סרעלמַאז ןופ דנַאל ַא זיא לארשי ץרא ,ָאי

 רעדירב ייווצ יד .רָאּפ ַא ןגעוו רקיעב ןוא --- ייז ןופ עכעלטע ןגעוו זיולב

 ,ןוזדיוד

10 
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 יקצעשזרָאווד קרַאמ .רד
 ןטירד ןופ ןרָאי .1910 רָאי ןיא ענליוו ןיא ןריובעג

 .זירַאּפ ןיא -- גנואיירפַאב רעד ךָאנ .ןטעצַאק ןיא ןברוח

 ,לארשי תנידמ ןיא 1947 טניז

 זיא רעכעלקיד ַא לסיבַא וליפַא --- ןיוש טנייה -- ןוא ,רעקיסקווולטימ ַא

 ייב ןוא ןכירטש עכעלטייד טימ ,םינּפ דלימ ַא .יקצעשזרָאװד קרַאמ .רד

 רעד סָאװ ,טענורב ַא ןופ ענירּפושט ַא ןופ ךעלטשער ּפָאק ןופ ןטייז יד

 ןענעז סָאװ ,גיוא .ןגָארטעג אמתסמ טָאה טנעדוטס-ןיצידעמ רענליוו

 ליומ םעד רדסכ ןריטקיד ןוא ןוט וצ הבוט ַא טיירג ןעמעלַא ןוא לָאמעלַא

 רַאפרעד טשינ -- ףױא טשינ ךיז טגער סָאװ ,שטנעמ ַא !ַאי :ןגָאז וצ

 -- רָאטקָאד ַא ןיילַא ךָאד זיא רע ,ןליױפַאב ױזַא םיא טָאה רָאטקָאד ַא לייוו
 ןקעװצ עשינעיגיה בילוצ טשינ רעבָא ןלױפַאב ןילַא סָאד ךיז רע טָאה

 ףיוא ןגערפיוא ךיז טסייה ןגערפיוא תמחמ  .עשילַארָאמ בילוצ טרעיינ

 רעטיול טימ טלגנירעגמורַא ךָאד ןעמ זיא ָאד ןוא .ןוטייוו םענעי -- םענעי
 טָאה ןעמ ױזַאיװ טסייוו יקצעשזרָאװד קרַאמ .רד יװ ךָאנ רע ןוא --- ןדיי

 .ןוטעגייוו ןדיי

 לת ןופ רעטנעצשיור עמַאס ןיא ,ףוגנזיד רככ ןופ טירש ַא ןעניווװ ייז

 ריא ןופ רעדלימ ךָאנ זיא ,ךיז טכַאד ,יורפ יד --- סיקצעשזרָאװד יד ,בינא
 ביל ייז ןבָאה עלַא ןוא .ןוז ןוא רעטכָאט ,רעדניק ייווצ ערעייז ןוא ,ןַאמ

 עשירבח ןוא ,טשינ ָאד ןלעפ טסעג ןוא .רָאפ-רעדניק סָאד ךיוא ,טסעג

 רעביבא לת טיול ,םַארג זיא הריד יד שטָאכ ןוא .בורל רָאפ ָאד ןעמוק תוביסמ

 ןענָאקלַאב עלַא ןטעברַאפ תוביסמ עשירבח יד תעשב ןעמ זומ --- ןפירגַאב
 ,..סױרַא ןענָאקלַאב יד ףיוא טסעג יד רעדָא ,ןײרַא בוטש ןיא ןרָאדירָאק ןוא
 .לעיּפיצנירּפ ןוא שיטקַאפ בוטש עשיערבעה-שידיי ַא זיא ָאד

 עדער ַא זיא סע ןוא -- עדער ַא ןדער ןיקצעשזרָאװד ,רד ךיא רעה טָא

 ץַאז רעדעי יד קסּפ זיא טרָאװ סעדעי ."יםיריוטקָאד סרעלטיה,, ןגעוו

 ףרַאש טציא זיא םימחרה תדימ לעב ןופ םינּפ עדלימ סָאד .טנעמוקָאד זיא
 -יצַאנ ןיא סעיצַאדַארג ןייז ןענעק סע ביוא .טפוש ןטספרַאש ןופ םינּפ סָאד יו

 -רעלטיה יד ןופ סנכערברַאפ עקיזָאד יד ךָאד ןענעז -- סנכערברַאפ

 םעד ףיוא .סנכערברַאפ ךרוד טלפכעג סנכערברַאֿפ ןזעוועג םיריױטקָאד

 ַא יקצעשזרָאװד .רד טוט ןסעגרַאפ ןזָאל טשינ ןוא ןקעדפיוא ןופ טיבעג
 .םענייז םעטָא ןטצעל זיב ,העובש'ןיילַא ןַא רעטנוא ,סע טוט רע ןוא םומיסקַאמ

 קרַאמ -- טנעילעג ןעמָאנ םעד לָאמ עטשרע סָאד ךיא בָאה ןעוו
 ,המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ףוס םעד ךָאנ דלַאב ?יקצעשזרָאװד
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 ןפָארטעג טַאהעג םיא טימ ןיוש ךיז ןבָאה סָאװ ,ענעי ןבָאה טלָאמעד

 גָאװ יד זיא גָאוװ ןייז ןוא טעלעקס ַא יװ סיוא ץלַא ךָאנ טעז רע זַא ,טגָאזעג

 -- ןעייסע עטשרע ענייז ןענישרעד ןענעז טלָאמעד ,דניק קירעינעצ ַא ןופ

 ןבָאה ייז ןוא -- ןועועג ןתמא רעד ןיא סע ןענעז עזָארּפ ןיא סעמעָאּפ

 ,רעלטעצַאק עטיוט לטרעפיירד יד ןופ ןליפעג יד קורדסיוא םוצ טכַארבעג

 ןופ גנואיירפַאב רעייז ןוא םזיצַאנ ןופ ףוס םעד ןעזעג ןיוש ןבָאה ייז תעשב

 ןלעװ ייז רעכלעוו ןיא טלעוו רעטיײנַאב רעד ןגעוו טמולחעג ייז ןבָאה ,םיא

 רעדיל ןופ םרָאפ רעד ןיא ,תומולח יד טָא תעשב רעבָא -- -- ןײגנײרַא
 רעדיוו עטיײרפַאב יד ןופ .טלעוו יד זיא ,ןרָאװעג טקורדעג ןענעז ,עזָארּפ ןיא
 ךיז טָאה יקצעשזרָאװד -- -- ,טײקיזָאלסגנונפָאה ןיא טליהעגנייא ןזעוועג

 רענליוו ןופ עטכישעג יד ןביירש וצ זיא תוחילש ןייז זַא ,טריטנעירָא ךיג
 עבַאגפױא עשירָאטסיה-לַאנָאיצַאנ עסיורג יד רע טָאה קידתומילש .ָאטעג

 רעד טימ ןוא טנעה ייוצ עכעלדימרעדמוא עקיצנייא טימ .טליפעגסיוא

 בַאטש ַא ןופ טעברַא יד -- יורפ ןייז ןופ טעברַאטימ רעכעלדימרעדמוא
 ,טריפעגסיוא טוטיטסניא ןַא ןופ

 ביבא לת ןיא ןענעגעגַאב סיקצעשזרָאװד יד טימ ךיז רימ ןגעלפ טפָא

 .טכאנ רעבלאה ךָאנ טייוו -- תמיק ןרק תורדש ןופ ןעיילא יד ןיא

 בייו ענעגייא סָאד טמענ ןעמ ,ןבעל-רָאטקָאד לסיבא טעילוה ןעמ ---

 ,טעילוה ןעמ ןוא

 לָאמעלַא יו ,טרעפטנע -- ױזַא עקַאט סע זיא ןעניז ןסיוועג ַא ןיא --

 ַא ,ךיא סייו ,רָאטקָאד ַא ךָאד ןיב ךיא -- יקצעשזרָאװד .רד טסנרע
 -- -= ןייגכרוד לסיבַא ךיז ןעמ ףרַאד טעברַא רעד ךָאנ

 '?טעברַא רעד ךָאנ -- טכַאנייב סנייא רעגייז ---

 טליײטרַאפ גָאט ןייז זיא לטערבכַאש ַא יוװ זַא ףיוא רימ טרעלק רע ןוא

 רע ,םילוח תפוק ןיא רָאטקָאד ַא ןיא רע .טכַאניב 1 זיב הירפ 8 ןופ --

 ,סעדער טלַאה רע ,ןעייסע טביירש רע ,ןטפירשטייצ עשיניצידעמ טריגַאדער
 טמענ סָאד .ןעגנוציז ףיוא טייג רע ,עיצַאזינַאגרָא םיריױטקָאד ַא ןָא טריפ רע
 וצ העש 17 יד עלַא טייצ ךָאנ טָאה רע ןוא .1 זיב 8 ןופ -- העש 17 וצ

 ןיימ טליפ ױזַא ןוא ךיא ייטשרַאפ ױזַא ,ב"וט אירטמגב .רבח רעטוג ַא ןייז

 .יקצעשזרָאװד קרַאמ .רד -- טלַאטשעג רעביבא לת עטנאקראמ יד ץרַאה

 טפַאשמירױטקַאד עקידלארשי תנידמ יד טפָא רע טריטנעזערּפער -- גגא
 ףרַאד ןעמ ןעו ,טלָאמעד רקיע רעד ,ןסערגנָאק עלַאנָאיצַאנרעטניא ףיוא
 ...יצאנה אפורה ,קלמע ךל השע רשא תא ןענָאמרעד

 ןיא סעימערּפ עלַאנָאיצַאנרעטניא ,לארשי תנידמ ןופ סעימערּפ-הכולמ
 זיא סע .,קרעװ-ָאטעג רענליוו סיקצעשזרָאװד טקרעמענּפָא ןבָאה ךיירקנַארפ
 1956 - ,תירבע ןוא שידיי ץוח תונושל עכעלטע ךָאנ ןיא ןענישרעד
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 רעכַאמוש ןוא ןַאגישזד

 דנַאלסור ןיא ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי .שזדָאל ןיא ןריובעג
 רעד ךָאנ .גנוקישרַאפ ףיוא ןרָאי עכעלטע ןופרעד --
 טניז .ךיירקנַארּפ ,דנַאלשטײד ,ןלױּפ ןיא -- המחלמ
 רעד רעביא ןעגנורעדנַאװ .לארשי תנידמ ןיא 8
 ,טלעוו

 םעד ןופ קנַאדעג ןיא גניליוצ סלַא ןריובעג ,גניליווצ ַא ןענעז ייז
 לארשי ןוא ןַאגישוד ןועמש -- ןָאזרעדָארב השמ ןופ סוינעג-רעטַאעט
 ןופ טכַאמ טייקכיילג טשינ יד סָאװ ,גניליווצ רעכיילג טשינ ַא .רעכַאמוש
 טָאכיק ןָאד .עזעטיטנַא ןוא עזעט ןענעז ייז .טײקצנַאג ַא ,שי ַא טשרע ייז
 עזעטניס ןזעוועג ןײלַא זיא סָאװ ,ןָאזרעדָארב השמ זַא .ָאשטנַאּפ ָאשטנַאס ןוא
 טסײג רעטַאעט-סנבעל םעד ןוא עװקסָאמ ןופ טסיײג-רעטַאעט םעד ןשיװצ
 טָאה ,רעטכיד יו ,לארטַאעט ַאזַא טקנוּפ וצרעד ןוא ,שזדָאל ןשידיי ןופ
 טָאה ,(טַארַארַא) .טררא, לרעטַאעט-ןיילק ןייז רַאפ סרעקיטלַאטשעג טכוזעג
 ןַאגישזד :הרושב ַא טכַארבעג םיא טָאה יז ןוא ביוט ַא טקישעגסױרַא רע
 ןטשּפ ןטנעגילעטניא ןַא ןוא ןטשּפ ןטושּפ ַא ןופ ּפיט ַא ,רעכַאמוש ןוא
 -- טרעהעג ןוא ןעזעג ייז טָאה רע זַא ןוא ,םיא וצ ןעמוקעג ןענעז ייז זַא ןוא
 -רעטַאעט ַא ןרָאװעג ןענעז ייז ןוא .סע זיא סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ רע טָאה
 עטסכעה ...יד ןיא ןביוא טציז סָאװ ,טָאג םעד ןופ טשטנעבעג ,רָאּפ
 ,ןסילוק

 טיײטשרַאפ סָאװ -- עניב רעד ףיוא -- קַאטסָארּפ ַא ןַאגישזד ןועמש זיא
 סע ןוא רעסַאװ רַאפ ןוא רעייפ רַאפ טדער ןוא טדער ןוא תומכח ןייק טשינ
 טשינרָאג ןיוש זיא סָאד רעבָא .טדערעג יבַא זיא סָאד זַא ,ריד ךיז טכַאד
 ָאשטנַאּפ ָאשטנַאס רעקיביײא רעד טדער ןענַאגישזד ךרוד לייוו ,טדערעג יבא
 -סנבעל טימ לופ זיא רע .טדער רע סָאװ ,רָאג ןיוש טסייוו סָאװ ,קלָאפ ןופ
 לאהשי זיא ...טלעװ רעד ןופ תולווע עלא ןופ קיטירק טימ לופ ןוא המכח
 רעשידיי ַא ןתמא רעד ןיא זיא סָאד סָאװ ,לדנעמ םחנמ רעקיביײא ןַא רעכַאמוש
 רעד ףיוא לוויטש ערעווש ןיא טסָארּפ ןושל סנַאגישזד טייג .טָאכיק ןָאד
 ךעלטעלעוויטש יד ףיוא ךעלעגילפ טימ רדסכ ןושל סרעכַאמוש טילפ -- דרע
 ןימ ַאזַא קיביײא -- עניב רעד ףיוא -- זיא רע .דרע רעד רעביא לסיבַא
 ,טנעגילעטניא ןַא זיא רע זַא ,םיא ךיז טכַאד סע סָאװ ,לדיי .. .לָאמַא רעדָא ,דיי
 טקעיבָא רעקיביײא רעד רע זיא -- רעקיטירק רעקיבײא רעד רענעי זיאי

 ןוא דוסי רעשילַארָאמ רעייז --- ןגָאװצױזַא -- זיא סָאד .קיטירק רעד  ןופ
 ,קיטקעלַאיד רעייז .תוהמ

 טסנוק עדעי .שילַאקיזומ רעייז לכ םדוק ןענעז ייז ? שירעלטסניק ןוא
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 םישוח יד ןופ םענייא וצ טסנוק עדעי רעבָא .םישוח ףניפ עלַא וצ טרילעּפַא

 שוח םוצ לכ םדוק טרילעּפַא טסנוק-רעטַאעט יד ןוא .עייר רעטשרע רעד ןיא

 יעיצַאטימיא רעד ןיא טצנעגרעד ןוא טריטימיא טסנוק עדעי .העימשה

 ,טרָאװ ןפיוא זדנוא טביולג ...רוטַאנ רעד ןופ גנוצנעגרעד זיא טסנוק

 ָאד ךיז טרָא סָאד טשינ זיא סע ןוא טייצ ןייק טשינ ָאד ןבָאה רימ תמחמ

 טרָא ןופ ןוא טייצ רעד ןופ ןטסָאק ףיוא חוכיוו ןגנַאל ַא ןיא ןזָאלוצנײרַא

 ןוא ןַאגישוד .רעכַאמוש ןוא ןַאגישזד רַאפ טמיטשַאב ןבָאה רימ סָאװ

 םעד ןופ ןושל םעד ןופ קיזומ יד טּפַאכעגפױא טקעפרעּפ ןבָאה רעכַאמוש

 עשידיי-שילױּפ עטסשימַאניד יד ןופ םענייא טּפַאכעגפיוא ןבָאה ,דיי רעשזדָאל

 סע טרעװ אמתסמ .טסנוק רעייז ןיא טריסקיפרַאפ םיא ןוא ןטקעלַאיד

 יד טימ ןרעװ ןוטעג סע ףרַאד ,ןוטעג טשינ טרעוװ סע ביוא ןוא --- ןוטעג

 "טסנוק-ןיילק סרעכַאמוש ןוא ןַאגישזד -- ןעלטימ עשינכעט עקיטנייה

 טעװ סָאד .ןטַאלּפ ןיא ןרעװ ןטלַאהעגטסעּפ שינכעט ףרַאד רַאוטרעּפער

 רעשידיי רעד ןופ עבַאגפיוא רעד ןופ גנוצנעגרעד ַא ןעניז ןסיוועג ַא ןיא ןייז

 ַא ,טרָאװ םעד ןופ ןעניז ןרעטיירב ןיא ןוא -- ןלױּפ ןיא רוטַארעטיל

 ןשידי ןשימאניד ןצנאג םעד ןופ גנוקיבייאראפ רעד ןופ גנוצנעגרעד

 . ןלױּפ ןיא ןבעל

 רעשידי רעד ןופ רַאוטרעּפער-טסנוק-ןיילק רעייז ייז ןּפעש יאדווא

 ןענעז ןטסעב םוצ רעבָא --- רעכַאמוש ןוא ןַאגישזד --- ךיוא רוטַארעטיל

 ןצלַאזַאב ייז ןוא ןיילַא רַאוטרעּפער םעד ןריזיוװָארּפמיא ,ןפַאש ייז ןעוו ,ייז

 זיא ױזַא .רוטַארעטיל רעד ןופ ןטנעמגַארפ טימ רָאנ םיא ןרעפעפַאב ןוא

 ןטסעב םוצ ןוא --- לעוטקַא ןייז יז ןזומ בגא .טסנוק רעייז ןופ רוטַאנ יד

 ,ןקידנעטש ןוא ןלעוטקַא םעד ןופ עזעטניס ןעניפעג ייז ווז ,טרָאד ייז ןענעז

 ןגעקטנַא -- ָאי ןקיבײא :טרָאװ עשיטעטַאּפ סָאד ןגָאז טשינ ליוו ךיא

 .סָאטַאּפ ןעגנערבסורַא ךיוא ןענעק ייז רעבָא -- רעקימָאק ןענעז ייז .סָאטַאּפ

 רעייז ןיא .ענעצס-ץנַאט-רעגערטרעסַאװ סנַאגישזד ןיא לשמל .יוװ ךָאנ ןוא

 -- סָאטַאּפ רעייז ןיא ,םכילע םולש ןופ ביוטש ןיא ךיז ייז ןביוטש םזימָאק

 .ביוטש סעלעדנעמ ןיא -- רוטַאקירַאק רעד ןיא ןוא .ץרּפ ןופ ביוטש ןיא

 ןרָאװעג זיא םייה-דוסי רעייז סָאװ ,סָאד ןוא !רעמ ךָאנ ריא טליוװ סָאװ

 יַארַאּפ רעזדנוא ןופ סָאטַאּפ קינייו ןעד זיא םעד ןיא -- לארשי תנידמ

 ןרָאיטקַא לָאמטּפָא יו בעל ןטַאװירּפ ןיא ןוא ?עטכישעג רעלַאסקָאד

 רעד רעביא ןרָאפמורַא ןופ דימ קיבייא ,םיטַאבעלַאב עליטש ייז ןענעז

 ןטלָאװ ייז יוװ ױזַא ,רעביירש רַאפ ץרא ךרד ןסיורג ַא ןבָאה ןוא .טלעוו

 רעקעדטנַא רעייז -- סובמולָאק רעייז טקנעדעג טײקרַאבקנַאד רעקיביײא טימ

 | ...ןָאזרעדָארב השמ

 רעד רָאג רעביא טשינ ןעד ייז ןעק רעוו ?סיוא ןעעז ייז ױזַא יו ןוא

 ןיא ןעוסיוא ףרַאד ןַאגישזד יו סיוא ױזַא טקנוּפ טעז ןַאגישזד !?טלעוו

 16 .ןלָאר ענייז ןיא רעכַאמוש יװ --- רעכַאמוש ןוא ,ןלָאר ענייז
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 ַאשימ ַאידַאיד

 ןרָאי יד ןיא .ץערָאק ןיא ןרָאי-רעדניק ,1898 ןריובעג
 .דלַאװ ןיא רעריפ-רענַאזיטרַאּפ -- ןברוח ןטירד ןופ

 ,לארשי תנידמ ןיא ןַאד טניז ,זירָאּפ ןיא 5

 ,1957 טסוגיוא ןט10 םעד ,תבש ,הנויצ סנ ןיא ןברָאטשעג

 זיא ןעמָאנ רעתמא ןייז ןוא רעינישזניא ןַא ןזעוועג רע זיא ךַאפ ןופ

 זיא יידלַאװ,, .""ַאשימ ַאידַאיד ,, זיא ןעמָאנ-דלַאװ ןייז ןוא -- ןַאמעדליג השמ

 ףברוח ןטירד ןופ ןרָאי יד טניז עטכישעג רעשידיי רעד ןיא ףירגַאב ַא

 ןיא *ןעמיוק ,, יו ,ןעמָארגָאּפ-ערולטעּפ יד ןופ ןרָאי יד ןופ ?עּפוק , יו טקנופ

 ןזעוועג זיא ַאשימ ַאידַאיד ןוא .ףירגַאב ַא ײדלַאװ,, ךיוא זיא ןטייצ ערעזדנוא

 ןענעז ייז ןעוו ,ןטייצ יד ןיא רעדלעוו עשיניַארקוא יד ןיא רוגיפ עסיורג ַא

 ןקיאור ןייז ףיוא ךסַא ייז טָאה רֶע .ןשטייד-יצַאנ יד ךרוד ןזעוועג טצעזַאב

 רַאפ ןָאצ ןוא גיוא רַאפ גיוא ןעוו ןטייצ יד ןופ ןסיוועג ןקידחמקנ-טכערעג
 רעדייל .קיטע עטספיט ןוא לַארָאמ עטסכעה עקיצנייא יד ןזעוועג זיא ןָאצ
 רַאפ גיוא ןייא :ןזעוועג זיא סע ןוא טמיטשעג טשינ ןובשח רעד רעבָא טָאה

 ןייא ןזעועג טלָאװ סע רעבָא -- טרעדנוה רַאפ ןָאצ ןייא ןוא ,טרעדנוה

 ַאידַאיד עכלעזַא ערעדנַא ןוא ַאשימ ַאידַאיד טשינ ביוא ,טנזיוט ייב זיולב גיוא

 ,טַאשימ

 ןוימד ןיא ,ץערָאק ...ןיא ןפָארטעג לָאמ עטשרע סָאד םיא בָאה ךיא

 טלייצרעד םיא ןגעװ רימ טָאה סע סָאװ ,תוישעמ-טנגוי יד ןיא זיולב
 ןוא .רבח:טנגוי ַא סנַאמעדליג עלהשמ ןזעװעג ןיא סָאװ ,לַאגיס ,י ,י

 טלכימשעצ קיבייא ןוא טקַאלעג ןוא דנָאלב ַא ןגעו רע טָאה טלייצרעד

 .עלעגניי שירעפיטש

 ַא יו 1950 רָאי ןיא זירַאּפ ןיא ןפָארטעג םיא ךיא בָאה רעטעּפש

 ןקידנגייװש:ךסַא ןוא ןלופטעטעיּפ רעייז ,ןקיסקווולטימ ,ןכעלקיד ,ןליטש

 טסָאה וד זַא ,טלעטשעגרָאפ ליטש ױזַא ךיז טָאה סָאװ .,ןַאמ ןקירעילטימ

 :ןזיוװעגנָא םיא ףיוא ריד ןבָאה ערעדנַא רָאנ ,ןעמָאנ ןייז טּפַאכרעד טשינ
 סע ןוא -- -- .ַאשימ ַאידַאיד רענַאזיטרַאּפ רעטמירַאב רעד ךָאד זיא סָאד

 ןעגנורענירעד טימ ענייז ךעלכיב ןוא רעכיב יד ןוטעג שימ ַא דלַאב ךיז ןבָאה
 רעד רָאנ יו ,טלייצרעד טייקכעלדנעטשרַאפטסבלעז ַאזַא טימ ,דלַאװ ןופ
 .ךַארּפש רעקימולב וצ ַא לסיב ַא ןיא שטָאכ .ןרעו טלייצרעד ןעק תמא
 םעד ןָא ןועװעג םַאזיורג וצ ןטלָאװ ןכַאז יד -- ױזַא רעסעב רשפא ןוא
 לסיב ןילק ַא שטָאכ יײז ןקור סָאװ ,רעטרעװ עשיטעטַאּפ ןופ רעיילש
 ,ץנַאטסיד לסיבַא שטָאכ ייז ןבעג ,קעװַא
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 -עגַאב עכעלנעזרעּפ יד ןיא ץנַאטסיד עדעי טדניװשרַאפ רעבָא רַאפרעד

 עבלעז יד טלייצרעד רע ןעוו טלָאמעד וליפַא --- ַאשימ ַאידַאיד טימ ןשינעג

 עטושּפ ןגעװ ןדער וצ רעביל טָאה רע רָאנ .טביירש רע סָאװ ,תוישעמ

 -רַאּפ רעטייוו רעד ןופ ןלייצרעד ,החּפשמ ןגעוו ןלייצרעד ,ןכַאז עכעלגעט

 .רעטנעָאנ רעד ןגעוו רעקינייװ ןוא --- טייהנעגנַאג

 בָאה ךיא רעדָא ,ָאי םיא בָאה ךיא יצ -- ןעזעג םיא בָאה ךיא רָאנ ןעוו ןוא

 "רדח יד ןענָאמרעד טזומעג ךימ ךיא בָאה -- טגָאזעג םעד ןגעוו טשינ םיא

 טלייצרעד דניק ןדנָאלב-דלָאג ןשירעפיטש םעד ןגעוו טָאה סע סָאװ ,תוישעמ

 ,דניק םעד ןופ ןעיירעפיטש יד טשינ ןענעז יצ טסייוו רעוו ,לַאגיס .י ,י

 יד ןיא ןעמוקעג ץונ וצ טשינ ,ןיבר ןזיב ַא ןגעק ןצנוק עשיגעטַארטס

 ...טנזיױט ןגעק ןעצ ןופ דלַאװ ןיא ףמַאק ןיא ,סערוװענַאמ עשיגעטַארטס

 טָאה רע יװ ,הסנרּפ רעד טימ ןַאשימ ַאידַאיד ןעמוקעגנָא זיא רעווש

 ףיוא ןפָארטעג טפָא ץנַאג ביבא לת ןיא םיא בָאה ךיא ןעוו טלייצרעד רימ

 רעסיוא טייוו טניוװעג טָאה רע  .ןײארַאפ-רעביירש ןשידיי ןופ תוביסמ יד

 לָאמנייק רעבָא ךיז טָאה רע .ןעגנַאגעג טשינ סיּפע זיא סע ןוא טָאטש

 לָאמַא לכיימש ַא טימ רָאנ ןוא ,טנָאמעג טשינ םענייק ןופ ,טגָאלקעג טשינ

 רעד גילדעוו ןוא ,טבעלעגרעביא ןיוש טָאה רע סָאװ גילדעוו זַא ,טגָאזעג

 סָאװ ,רעטילּפשילַאטעמ לָאצ רעד ןוא ,ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,ןדנווו לָאצ

 םענעגייא ןיא רעסעב ןייג טפרַאדעג סע טלָאװ ,ףוג ןייז ןיא ץלַא ךָאנ ןקעטש

 ַא ןעמוקַאב טָאה רע .ןעשעג ױזַא עקַאט סע זיא ףוס לכ ףוס ןֹוא ,דנַאל

 .ןטסָאּפ ןכעלטּפַאשלעזעג ןטסַאּפעגוצ ןכעלטרָאװטנַארַאפ

 טפַאשלעזעג רעליטש סַאשימ ַאידַאיד ןיא סע ךיז טָאה לָאמניא = |
 : טגָאזעגסױרַא

 -- סענעּפ ןזעוועג ןטלָאװ רעדלעוו עלַא ןעוו

 -- טניט ןרעסַאו עלַא ןוא

 ןיא שטָאכ ןבײרשַאב לופ תמא ןַא ףיא טנעקעג ןעד ןעמ טלָאװ

 | ? "דלַאװ,, ןיא גָאט

 :טרעפטנעעג טָאה רע

 ןוטעג ךיא בָאה ריּפַאּפ ןפיוא יַאס ןוא דלַאװ ןיא יַאס זַא רימ טביולג

 -יטראּפ א ןופ דליב א טזייוו רע ןוא -- -- .תוחוכ עטסעב עניימ טול ץלא
 :רעליטש ךָאנ טגָאז ןוא -- ןלַאדעמ טימ טקעדַאב ,רידנומ ןיא רענַאז

 ,רימ ןיא טסיירט ַא דנוו עדעי רעבָא ,רימ ןיא דנווו ַא -- לַאדעמ רעדעי
 ,טלָאצַאב דנווװ רעדעי רַאפ ןבָאה סיצַאנ ןעצ שטָאכ זַא

,1957 
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 רעפ ַאה לאיחי

 -טלעװ עטײװצ ,עשרַאװ ןיא 1906 רָאי ןיא ןריובעג
 טניז .זירַאּפ ןיא 1948 רָאי ןיא ,דנַאלסור ןיא המחלמ
 | ,לארשי תנידמ -- 1

 .ןיצידעמ רעד ןופ רָאטקָאד א רעפָאה לאיחי זיא עיסעפָארּפ רעד טיול = |
 עשירַארעטיל ףיוא טסיאייסע ןַא ןוא רעלייצרעד ַא ,רעטכיד ַא זיא רע
 טריציטקַארּפ רע רעבָא ,רָאטקָאד ףיוא טרידוטשעגסיוא טָאה סָאװ -- סעמעט
 ןייג וצ ןלױפַאב םיא ןבָאה ךַאפ ןשיניצידעמ ןופ םירבח ענייז לייוו טשינ
 טשינ ַא תמחמ ,ןרָאי טניז ןיוש טלעוו רעקידנלייא רעד טָא ךרוד םַאזגנַאל

 א ןייז וצ טָאטש סָאװ ,ןעמוקעג סָאד זיא יוזא ןוא ,ץראה טנוזעג וצ
 ,רָאטקָאד ַא -- רעביירש ַא רעפָאה לאיחי זיא ,רעביירש ַא --- רָאטקָאד

 -עּפס ,עשיטָאטש-סיורג ,רעװעשרַאו ,עלעדייא ,עזַאושזרוב עצנַאג יד

 ױזַא ןרעפָאה לאיחי ןיא טרירטנעצנָאק זיא טייקשידיסח עטצוּפעג עלעיצ

 רעשילַאבמיס רעד ןופ "ַאלעכַאר, רעד ןופ רעדירב יד ןעזעגסיוא ןבָאה
 וַאלסינַאטס רעטכיד ןשילױּפ ןלַאנָאיצַאנ םעד ןופ ?"עלעסעוו,, עמַארד

 ;עקידנדער שילױּפ ,עקיגױא:ץרַאװש-טמולחרַאפ ,עקנַאלש .יקסנַאיּפסיװ

 יד ףיוא ךעלעטיה-עקנעד ןוא סיפ יד ףיוא לוויטש ,סעשעקעב עגנַאל רעבָא

 יד טול ןייז ףרַאד םכח דימלת ַא יו -- קיטכיצ ןוא ןייר ןוא ,ּפעק

 ןוא ,רעפָאה לאיחי סיוא טנייה ךָאנ טעז ,השבלה רעד ץוח ,ױזַא ...לייזח

 ןופ םייה רעד ,םייה ןייז ןיא ןוא זירַאּפ ןיא ןעז וצ םיא ןעמוקעגסיוא זיא סע

 .ביבא לת ןבעל ףסוי-רדה זיא רעּפָאה לאיחי ןוא ַאקנַאה

 זיא טעברַא עקיצנייא ןייז ןוא -- טעברַא ,קָאטש ןטשרע ןַא ףיוא ,ָאד

 רעד ,םירפס ןוא רעכיב ענעבילקעג טימ טנעװ ריפ יד ןיא --- רוטַארעטיל
 "גנַאל רעד ,"טכַאנ רעד ןופ רעדיל, ןופ ןוא טעמוא םעניד ןופ רעטכיד

 רעייז סָאװ ,רעביירש'ןענַאמָאר רעשירעדליב ךעלמַאנסיױא ןוא רעקידמעטָא

 טסיאייסע:רוטַארעטיל רעד ןוא -- ''ףייה רעװעשרַאװ,, ןענעז טנורג-רעטניה
 ןוא םורַא .רעּפָאה לאיחי ,לעניגירַא טיוב ןוא ףיט טעוועטנורג סָאװ --
 יד רעטייו לסיבַא ,תונוכש עקידלארשי עשיטסירעטקַארַאכ ןענעז םורַא
 ןופ םיירעזייה רעסייוו רעד רעטייוו ךָאנ ןוא ןג תמר ןופ ךעלגרעב עדלימ
 ןיא סיוא ךיז טשעל ּפמָאל רעסיורג רעד זא ,וצ טכאנראפ וצ .ביבא לת
 רעזייה יד ןופ תורוש עטייוו יד ןיא רעטצנעפ יד ןָא ךיז ןדניצ -- למיה
 ןיא טפַאשקנעב יד טָא זיא .טפַאשקנעב עכעלדנעמוא ןַא ףיוא טמוק סע ןוא
 .טביירש רעּפָאה סָאװ ,ץלַא ןופ טנורגרעטניה
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 ןעק ןילַא ,םירבח ןעמוק טפָא וצ טשינ ,ךעלטייוו לסיבַא זיא הריד יד

 ַא ףרַאד ןילוח תחיש לסיבַא ןוא ןריצַאּפש עטייוו ןכַאמ טפָא טשינ ןעמ

 טמוק ןוא -- ןפַאש סָאד ןרילומיטס םוצ ץריוועג לסיב סָאד יו רעביירש

 טימ ןעגנוקרעמַאב עשירַארעטיל עטספיט טכידעג ךיז ןשימ ,רבח ַא

 לאיחי זיא טייקמאזנייא רעד טָא ןיא זא ,סיורא ךיז טזייוו סע ןוא ןטָאדקענא

 עקַאט סע ןענעז .טונימ רעטצעל רעד ןיב ,ץלַא ןופ סרוק ןיא רעּפָאה

 עלענש-- ןהעש .םיא ייב ףסוי"רדה ןיא ןזעװעג ןהעש עטוג .לָאמעלא

 .ןטונימ יו

 רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ ןדייזרעטלע םעד ןופ תוכז ןיא רשפא

 יד ןליו סָאװ ,יד סיעכהל וצ רשפא ,רעגניטע המלש .,רד ,רוטַארעטיל

 הגרדמ רעד וצ רעגירעדינ לּפערט ַא טימ ןּפוטשּפָארַא רוטַארעטיל עשידיי

 וצ אקווד לזמ רעבָא יז טָאה -- רוטַארעטיל-סקלָאפ רערַאטיליטוא ַא ןופ

 .תודע עטסעב ערעזדנוא ןופ רענייא זיא רעפָאה לאיחי .רד .םיריױטקָאד יד

,5 
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 (ץיָארַאה ץיבורוה בקעי .רד
 ,1901 רָאי ןיא עיצילַאג חרזמ ,שולַאק ןיא ןריובעג

 -- 1022 ,לָאמ עטשרע סָאד 1919 .,ןיוו ןיא טרידוטש
 ןיוש ןוא לארשי ץרא ןייק ןעמוקעג -- לָאמ עטייווצ סָאד

 ,ןבילברַאפ טרָאד

 רוטַארעטיל רעד ןיא םָארטש רעשיטקעלַאיד רעקיטכעמ ַא ןזעוועג

 ןעגנאגעג זיא רע ןוא טרעדנוהרָאי ןטעצניינ ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא

 ןוא טלעװ רעד ןופ ןרוטארעטיל עלא ףיוא ,וצ ברעמ וצ דנאלסור ןופ
 א עזעט יד .רעשיכיירטסע -- ךעלריטַאנ -- ןוא רעשטייד רעד רקיעב

 יָאטסלָאט ןזעװעג זיא םָארטש ןשיטקעלַאיד ןקיזָאד םעד ןופ עזעטיטנַא

 טייקלקנוט ןוא טכיל ןופ םָארטש םעד ןופ ןײשּפָא ןַא .יקסװעיָאטסָאד ןוא
 ןַא ןוא .ברעמ ןופ ןרוטַארעטיל יד ןיא ,לגיּפש ַא ןיא יו ױזַא ,ןזעוועג זיא

 ערענעלק יד ןופ ןרוטַארעטיל יד ןיא ןעמוקעג זיא ןישּפָא םעד ןופ ןײשּפָא

 סָאװ ,רעקלעפ ערענעלק יד ןופ רעביירש יד ןופ קרעוו יד ןיא ןוא רעקלעפ

 ןילרעב ןוא ןיו ןיא ,דנו ענ רעקיטכיר רעדָא ,תולג טעווארפעג ןבָאה

 ויא סע וװ -- ץייוש רעד ןיא יאדווא ןוא .וליפא ןָאדנָאל ןוא זיראַּפ ןוא

 רעד ןופ ןישּפָא םעד ןופ ןײשּפָא ןא---ןוא .טלקמ ריע ןא ןעוועג ללכב
 יד בא ןוא .המחלמיטלעװ רעטשרע רעד ךָאנ דלאב ןעמוקעג זיא ןייש

 ,קידלוש טשינ רימ ןענעז -- רָאלק ןצנַאגניא טשינ ןענעז ןביוא ָאד רעטרעוו

 .ןרידולַא רימ ןכלעוו וצ רוד רעד ןוא טייצ יד רָאנ

 "ענ ןופ רוד ןקיזָאד םעד ןופ רעדניק עכיײרלַאצ יד ןופ רענייא ןוא
 ,טסיאייסע ,רעלייצרעד רעד ,ילארשי-רעניו-רענַאיצילַאג רעד זיא סעקינדנו

 ,(ץיװָארָאה) ץיבורוה בקעי .רד ןקסע רעלערוטלוק-שירארעטיל ,רָאטקאדער

 ןוא -- םינּפ םעד ףיוא לכיימש רעניוו ןטיירג ַא טימ ,רע זיא רעכעלפעה ַא
 סָאװ ,עכלעזא טימ וליפא ,תירבע בורל טדער רע סָאװ ,סָאד טשינ ןעוו

 אמתסמ רע טלָאװ ,תירבע טוג וצ טשינ ןדער ייז זַא ,ייז ןגעוו טסייוו רע

 ןוא גָאט ןופ טייצ רעדעי וצ ,טײלגַאב קידנעטש לכיימש ןייז -- ןיוו חסונ

 ..."ןעגרָאָאמ ןעטוג , ַא טימ ,רעניוו יד יו ,טכַאנ
 טימ סע טלבירג ןוא סע טלביווש ןעגנולייצרעד ןוא ןענַאמָאר ענייז ןיא =
 םעיינ ַא ןיא ןענעז ,םַאטש ןטלַא ןופ ןסירעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ
 ךיא ןופ ןעמעלבָארּפ טימ לופ ןענעז ,לייוורעד ןסקַאװעגנײרַא טשינ םָאטש
 םַאטש ןטלא םעד ייז ןעניפעג ףוס לכ ףוס ןוא ,םזיורטלא ןוא םזיאָאגע ןופ ןוא
 בקעי ךיוא זיא ,רעביירש רעדעי יו .למיח םעד ןוא דרע יד ןוא קירוצ
 ןילק א סע זיא םיא ייב רָאנ ,ףארגָאיבָאטױא רעקיביא ןא -- ץיבורוה
 ,טלוב רעמ לסיב
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 ץיבורוה יוװ ױזַא ןוא ,לוגליג רעניוו רעזדנוא ןיא טנעקעג ךיז ןבָאה רימ
 לָאז רערעגניי ַא זַא ,עבט יד זיא סָאד יװ ױזַא ןוא ,רימ ןופ רעגניי ךסַא זיא
 רעניװ ענעי ןגעװ רעמ רע טקנעדעג -- ןעקנעדעג רעסעב ןרעטלע ןַא

 .ךיא יו ןשינעגעגַאב

 ,"אולמ,, בולק ןיא רקיעב ךיז רימ ןבָאה לארשי תנידמ ןיא ןפָארטעג
 זיא "אולמ,, .רעציזרָאפ רעד ,ךָאנ רשפא זיא ןוא ,ןזעוועג זיא ץיבורוה .רד ווו

 רעבָא .םינמאו םירפוסל ןודעומ :ךיז טנעייל סָאװ ,טרָאװ-תובית ישאר א
 ןיא סָאװ ,בולק רעד ןיא אולמ .םרוט-סגנוטסעפ :ךיוא טײטַאב אולמ

 ויא סָאװ ,בולק רעכעלנע ןַא זיא 'יאתווצ,, ןוא ,טריטנעירָא "ש'יאּפמ,
 ,יקסנולש םהרבא "טגיניק., ָאד ןוא ,טריטנעירָא "ש'ימּפמ ,

 .שירעניו ,קידמינּפ-לדיא םעד ןעז וצ ןעמוקעגסיוא טּפָא סע זיא
 טימ טעקַאשז ןעיולב םענעדייז-ןיד ַא טימ --- ץיבורוה .רד ,ןקידנעלכיימש

 עקיבייא יד בילוצ לארשי תנידמ ןיא עדָאמ יד זיא סע יװ --- לברא עצרוק
 יד ןריּפנָא ןוא ייאולמ,, ןָאיטסַאב ןופ עדַארטסע רעד ףיוא ןייטש --- ןציה

 -ַאטשעג לָאמעלַא ןענעז ייז ןוא .ןטנװָא עשירַארעטיל עקידקיטיירפ עקיטרָאד

 סָאד לָאמעלַא רימ זיא ןטסקרַאטש םוצ .הגרדמ רעכיוה ַא רָאג ףיוא ןענ

 ,טקרעמעג רָאלק ךיז טָאה סע וו ,טרָאד ןלעפעג לארשי ץרא עלערוטלוק
 ךיוא ןענעז ןוא עּפָארײא טרירגעטניא ךיז ןיא ןבָאה ןשטנעמ עקיזָאד יד זַא

 רעבָא .אתווצ ןיא ןוא אולמ ןיא ןזעוועג סע זיא ױזַא ןוא ,םילארשי עצנַאג

 טרירגעטניא ךיוא ןבָאה ייז זַא ,ןרָאװעג רָאלק טשינ טרָאד רימ זיא סע
 ןזעועג ןעמ ןיא אתווצ ןיא .עקירעמא ןוא עּפָארײא עשידיי-שידיי סָאד

 -- בולק-אולמ ןיא ָאד רעבָא ,שידיי טרָאד ןדער ךעלטנפע עגונב לארעביל

 טסייג רעבלעז רעד .עצמאב ץיבורוה בקעי די :זיא -- דשוח לסיבא ךיא ןיב

 רעשירַארעטיל םיא ךרוד רעטריגַאדער טנכייצעגסיוא רעד ןיא ָאד ךיוא זיא
 ...רעבָא -- טריטָאקיַאב טשינ הלילח שידיי טרעוװ ָאד .''ץראה,, ןיא טייז

 רעד ףױא טרָאװ ַא ןעמענ וצ ןרעדָאפפיוא ץיבורוה ךימ טגעלפ טפָא
 ...תירבע :גנוגנידַאב רעניילק ַא טימ לָאמעלַא רעבָא ,אולמ ןופ עדָארטסע
 ןעק ךיא רעבָא ,ריא יו טקנוּפ תירבע ביל בָאה ךיא :ןרעפטנע ךיא געלפ

 ןטָאבראפ רעביירש ןשידיי א זיא ללכב ןוא ,ךעלטנפע ןדער וצ .קיניײװ ,וצ |

 רעד ןזעוועג זיא---ןטראוו רימ ןלעוו ,ונ---..?אולמ ןיא שידיי ךעלטנפע ןדער ןצ

 עקיזָאד יד ףרצמ רימ ןענעז הביס א ןָא טשינ ,..רעפנע רֶעיּפיטָאערעטס
 ץאש םעד ץוח ...ץיבורוה בקעי ןופ ליפָארּפ-ןעּפ םוצ אקווד גנוקרעמאב
 -ילארשי רעתמא ןא .ןטנעלאט ןוא תולעמ ךס א ראפ קיטכירפיוא םיא ךיא
 ,ילארשַי-רעיײּפַארייַא
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 וזה םייהח

 רעוװעיק רעד ןיא ףרָאד ַא ןיא 1898 רָאי ןיא ןריובעג
 ןזָאלראפ (זַאזַאה) זזה םייח טָאה 1921 רָאי ןיא .עינרעבוג

 רעטעּפש ,לעּפָאניטנַאטסנָאק ןיא גנַאלטייצ ַא ,דנַאלסור

 ןיא טניוװ .לארשי ץרא ןיא 1922 טניז .זירַאּפ ןיא
 -- ןויירּפ עשירַארעטיל ןענווװעג לָאמ ערערעמ .םילשורי

 ,דנַאל ןיא עטסקיטכיוו יד

 ,רוטַאנ רעייז טיול ,ןענעז סָאװ ,רעביירש עסיורג ,רעביירש ןענַאהרַאפ
 וצ טשינ ייז טרעטש סָאד ןוא .ערעדנַא וצ ןוא ךיז וצ ;ןיײלַא טייקדלימ יד

 וצ דלימ ןוא --- ךיז וצ גנערטש ןענעז סָאװ ,ערעדנַא ןענַאהרַאפ ,סיורג ןייז

 וצ גנערטש ןוא ךיז וצ דלימ ןענעז סָאװ ,עכלעזא רעדיוו ןוא .ערעדנַא

 ןענַאהרַאפ ןוא .סיורג ןייז וצ טשינ ייז טרעטש סָאד וליפַא ןוא .ערעדנַא

 ךיוא ןוא -- ערעדנַא וצ גנערטש ןוא ךיז וצ גנערטש ןענעז סָאװ ,עכלעזַא

 .טייקסיורג רעייז ןיא ףגנ ןבא ןייק טשינ זיא סָאד
 יד ןופ רעביירש םעד ּפָא טשינ טרַאנ עיציאוטניא יד ליפיוו ףיוא ןוא

 ןוא רעקידנליפ-ףיט רעד ,רעסיורג רעד -- זה םייח טרעהעג ,תורוש

 עקַאט ,עזָארּפ -תירבע רעשירעלטסניק רעד ןופ רעטסיימ רעקידנקנעד-ףיט
 .ערעדנַא וצ גנערטש ןוא ךיז וצ גנערטש :ןימ םעד וצ ָא טָא

 עשירעלטסניק סָאד ךיז טיירד סע רעכלעוו םורַא ,סקַא עסיורג יד

 ןצנַאג ןיא ,תומילש רעשידיי רעד ןופ קנַאדעג רעד זיא זזה םייח ןופ ןפַאש
 ןביא ָאד עקַאט בָאה ךיא ...ךיא ןקירעיטנזיט:ריפ םעד וצ טכערעג
 גנוקיטכערַאב רעמ טימ טלָאװ ךיא רעבָא --- סקַא עסיורג יד,, טגָאזעג

 ...דָארלימ עסיורג סָאד :ןגָאז טנעקעג -- זזה םייח ןופ ליטס ןיא רעמ ןוא

 טימ ,תוטשּפ רענעביױהרעד ןוא רערַאטנעמעלע טימ ןוט וצ טָאה סָאד

 טייקידלרוג טימ ,טייקיסעמצעזעג רערַאבגניװצַאבמוא טימ ,טיורב ןקיביײא

 -- יו יאס .טָאטש ןיא יו ,תמא רעמ ָאד זיא סע וװ ,ףרָאד טימ ךיוא ןוא

 ןיא ןעעשעג זזה ןופ קרעװ יד ןיא ןשינעעשעג יד ןופ לייט רעסיורג ַא
 ןשינמית ןיא ,ןקידלארשי ץרא ןיא ,ןשיסור ןיא --- ףרָאד

 ןדער סָאד ךיוא ןוא ןביירש סָאד ןוא טייקכעלנעזרעּפ יד יװ ןרָאי ןיוש

 רוטַארעטיל ןָא ייז טייג סע סָאװ ,ןזיירק עלַא קרַאטש טמענרַאפ זזה םייח ןופ

 רימ רַאפ זיא סע ןוא רעטרעוו יד ןופ רעביירש םעד ךיוא ןוא -- ןדיי ייב
 זיא סע שטָאכ ןוא .ןעז וצ םיא לָאמ עטשרע סָאד גנובעלרעביא ןַא ןזעוועג
 יַאס ןוא םילשורי ןיא יַאס ,ןענעגעגַאב וצ ךיז לָאמ עכעלטע ןעמוקעגסיוא
 ןעמוקעג טשינ לָאמנייק סע זיא סעומש ןרעגנעל ןייק וצ -- ביבא לת ןיא
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 טימ ןשינעגעגַאב ייב דלַאב זיא זזה סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ ,סָאד ןוא

 עשיערבעה ערעדנַא ךסַא יו שרעדנַא --- שידיי ןדער וצ ןעגנַאגעגרעבירַא םיא

 יד אמתסמ -- ןסעומש ענעגנַאגרעד טשינ יד ןופ הביס יד .,רעביירש

 יד טֶא טרינַאמע שיזיפ ךיוא .ןזה ןופ טרינַאמע סָאװ ,טייקגנערטש

 ,םינּפ ןיא קינייב ,ךיוה טשינ זיא רע .ןעזסיוא ןייז ןופ ןיוש טייקגנערטש

 ןוא רעזעלג עסיורג יד בילוצ רעסערג ךָאנ ,ןגיוא עסיורג ,ןכירטש עפרַאש

 יז ױזַא סיפע ,רָאה עטמעקרַאפ ףױרַא ,עכיוה ,עטכידעג ,ךעלמער עניד

 טקוק רע תעשב ןרעטש טשינ ןלעװ רָאה עכעלגנעל יד זַא ,רעכיז ןייז וצ

 טרעכיור רַאפרעד .ןטלעז רעייז טלכיימש רע ןוא --- ןָא ךעלגנירדכרוד ךיד

 ןייז ןיא רעטלַאה-ןטערַאגיצ םעד ןיא טערַאגיצ רעד ,ךסַא ךעלשּפיה רע

 רעגניפ-זייוו ַאזַא ...תמשא :רעגניפזייו רעטקערטשעגסיוא ןַא יו ,טנַאה

 ךָאנ ןוא קרעװ ענייז ןיא טפָא ָאד ךיוא זיא יי! תמשא , ןלופייוו ַא טימ

 ַא לָאמעלַא ןבָאה זזה םייח ןופ סעדער יד ןוא .סעדער ענייז ןיא רעטפָא

 ,לארשי תוצופת לכב ךיוא טפָא ןוא דנאל ןיא לוק תב

 סָאװ ,עיצקַא-תרנכ עסיורג יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1955 רעבמעצעד ףוס

 ןוא ורמוא טימ דנַאל עצנַאג סָאד טלסיירטעגפיוא ןפיט יד ןיא זיב טָאה

 ןעמענראפ וצ רעטרעוו עקיזָאד יד ןופ ףקה ןיא טשינ זיא סע ןוא. ןסיוועג טימ
 ױזַא ךיז טָאה סע .ןשינעעשעג ענעי ןופ טקעּפסַא ןשיטילָאּפ םעד טימ ךיז

 עסיורג יד ןעמוקעגרָאפ ביבא לת ןיא זיא געט ענעי ןיא טקנוּפ זַא ,טכַאמעג

 ןגָאז טפרַאדעג טָאה ןזה ןוא .םיירבע םירפוס יד ןופ הדיעו עכעלרעיזייווצ

 ךעלשּפיה ןזעװעג זיא הדיעו יד שטָאכ .ןטַארעפער-טּפיױה יד ןופ םענייא
 דלַאב זזה טָאה -- ךיוה ץנַאג טדערעג ןבָאה עטסיימ יד ןוא קידלמוט

 -- ןרָאװעג עגר רעד ןיא זיא לַאז ןיא ןוא .עדער ןייז ליטש רעייז ןביוהעגנָא

 ןיא -- רעמ ךָאנ ןוא ןרעה וצ טנַאּפשעג ןזעוועג ןענעז עלַא .רעליטש ךָאנ

 ןקיבייא םוצ תונעט ןייק טשינ ןעמ טָאה געט עכלעזַא ןיא ןוא .געט עכלעזַא

 גנומיטש יד .ןעילוט ךיז ליוװ ןעמ .רַאבקנַאד םיא זיא ןעמ --- אברדא .רענָאמ

 ַא ןופ דייר ןייז שטָאכ ןלָאז -- ָאטשינ תילט ןייק זיא .קידרוּפיכ םוי זיא

 עגנערטש יד ןשיװצ ןייז ךיוא טסיירט לסיב ַא טעװ רשפא .רענָאמ

 רענעי ףיוא זזה םייח ןופ עדער יד זַא ,ןגָאז זומ ךיא -- -- .רעטרעוו

 ןעוו בָאה ךיא סָאװ ,סעדער עטסנביוהרעד יד ןופ ענייא ןזעוועג זיא הדיעו

 ַאזַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז יז טָאה ייברעד .טרעהעג ןבעל ןיא זיא סע

 ,סרעטסיימ-ןושל עסיורג רַאפ שיטסירעטקַארַאכ לָאמעלַא זיא סָאװ ,תוטשּפ

 -- טייקכעלירפ טשינ טניימ קיזומ .קיזומ טימ לופ זיא ןושל רעייז סָאװ

 .ךיז טייטשרַאפ
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 ַא ןטלַאהעג טָאה רע ,ןדער ןופ טייצ עצנַאג יד טרעכיורעג טָאה זזה

 זיא עדער יד זַא ,רָאלק ןזעוועג זיא סע ןוא ךיז רַאפ טלוּפ ןפיוא ריּפַאּפ

 -- טרָאװ ןיא טרָאװ טדערעג רעבָא טָאה רע ,ענעבירשעגפיוא ןַא ןזעוועג

 רעגניפ יד טימ זיולב יוװ ױזַא סיּפע יא ןוא סרערעה יד וצ רדסכ קידנקוק יא

 ,יתובר יל אנ ושרת -- :די בתכ ןופ קידנענעייל ,ריּפַאּפ סָאד קידנּפַאט

 יכ ,םייגיגח םירבד הל הדיעוה תחיתפ לש הז יגיגח דמעמב םכל רמול

 יד זיא ָאד טשינ .וװ .זַא ןוא -- םטושפב םימייוסמ םיטעמ םירבד םא

 רָאּפ יד ןענעז טָא רעבָא .דייר ענעי ןופ תיצמת םעד ןבעג וצ עבַאגפיוא

 :רוטַארעטיל רעשידיי חוכמ ןגָאז וצ טַאהעג טָאה זזה סָאװ ,רעטרעוו

 אלל תורפס הראשנש ,שידיאב וניתורפס תא םג ריכזהל ינא הצור הז בגא

 ... םיכ ונרבש לודג .התוא דופסל העשה וז אל .םע אלב םדא ינב ,ןושלו םע

 -- ןעמעלבָארּפ ןגעװו טדערעג סע ךיז טָאה עדער רעצנַאג רעד ןיא שטָאכ

 רעד ןופ גנוקריו עשיטעטסע ,עשיטע ,דיתע ,הוה ,רבע ,טָאטש ,לטעטש

 יד ןוא עשידיי יד ןָא ױזַא טקנוּפ ןעייג סָאװ -- טלעוו ןוא דיי ,רוטַארעטיל

 רוטַארעטיל עשידיי יד עדער רעד ןיא רעבָא זיא ,רוטַארעטיל עשיערבעה

 "רעטרעוו םענייא םעד ןיא ןדיַאס .טרירגעטניא ןזעוועג טשינ ןצנַאג ןיא

 דופסל, רעטרעוװ יד ךייש סָאװ ןוא .שידיאב וניתורפס תא םג :לרינש

 ןעמונעג ךיז ןבָאה רימ .טרָאװ ַא ןגָאז טפרַאדעג יאדווא ןעמ טלָאװ ''התוא

 תמא ןוא .תמא םעד רעטנענ ןעגנערב תונעט -- תונעט ןבָאה וצ טכער ַא

 רעטרעוװ רָאּפ ַא ןריטיצ ךָאנ ָאד ךימָאל ןוא .זזה םייח ןופ חסונ רעד זיא

 לעו :רימ ראפ ןזעװעג גנובעלרעביא ַאזַא זיא סָאװ ,עדער רענעי ןופ

 וליפַא ןיא -- תמא אלב .תמאב -- הלודג תורפס דוס ,תמאה תדימ -- לכה

 אלב םג רבדה לכ !תחא הרוש וליפא ןיא ,דחא רוּפיס וליפא ןיא ,דחא ריש

 ,החונמ עדוי וניאש ןופצמ אלבו תירסומ העיבת

 טָאה חטש ןיא ןוא טייצ ןיא רָאטַאנימָאנעד ןשידיי ןסיורג םעד גידנכוז

 :ןעמערטסקע-תולג ייווצ יד ןיא טפיטרַאפ ןענַאמָאר ענייז ןיא זזח ךיז

 ןעָאיַאב אליממ ןוא לַאטָאט ןריגענ וצ עדייב ייז ידכ -- ןמית ןוא דנַאלסור
 ןיא ןעגנַאגעגקירוצ עיצַאגענ ןייז טימ ךיוא זיא רע .לארשי ץרא לַאטָאט

 ןצנַאג ןיא רעבָא טָאה רע .עּפָארײא ברעמ ןיא עטכישעג רעשידיי רעד
 ןופ קעװַא ןיוש ןעייג רימ רעבָא ...עקירעמַא תולג .עקירעמַא --- ןעזרַאפ

 ןרעקמוא ךיז רימ ןלעוװ .ןליפָארּפ יד ןופ חסונ םעד

 ןיא ינויע סוניכ םעד ףיוא זזה םייח ןופ דייר יד ןופ תיצמת רעד

 יד ןוא דיל סָאד ןפַאש רימָאל :ןזעוועג זיא 1957 רעמוז םוא םילשורי

 סױרַא ןבעל ןקידלארשי תנידמ רעזדנוא ןופ ןשינעפיט יד ןופ גנולייצרעד

 ,טלעוו רעד ןיא ןרירגעטניא ןוא ןכַאמ ץנַאג קיטסייג זדנוא טעװ סָאד --
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 עשירַארעטיל ייווצ יד טדניברַאפ סָאװ ,עיניל עלעלַארַאּפ ַא ןענַאהרַאפ

 יבצ ירוא :לארשי תנידמ ןיא רוטארעטיל-תירבע רעד ןיא ןעמערטסקע
 ןלעלַארַאּפ עשיגָאלָאעדיא .רעקיַאזָארּפ םעד זזה םייח ןוא טעָאּפ םעד גרעבנירג

 םעד -- ןענָאמרעד וצ טרּפ ןשיפַארגָאיב ןייא זיולב .עשיפַארגָאיב ןוא
 רעד ךָאנ סעילַאװכ-םָארגָאּפ יד טבעלעגרעביא ןבָאה עדייב :ןטספרַאש

 ןיא רערעדנַא רעד -- עיצילַאג ןיא רעטשרע רעד .המחלמ-טלעוו רעטשרע
 ןוא סעיצַאטידעמ ערעודנוא ןלעטשּפָא ָאד רימָאל רעבָא .עניַארקוא רעד

 ,דָאזיּפע ןייא ךָאנ ןלייצרעד

 ןוא םילשורי ןייק ָאטיױא-תורש ַא טימ ןעמוקעגנָא ךיא .ןיב לָאמניײא

 ןרָאפ וצ זזה ןירַא זיא ָאטיױא ןבלעז ןיא זַא ,טכַאמעג ױזַא ךיז טָאה סע

 ךיז טור ָאטיױא רעד סָאװ ,העש לטרעפ יד סיוא ןעמ טצונ ; ביבא לת ןייק

 סע זיא ןזעוועג ןוא .סעומש ַא טּפַאכ ןעמ ןוא רעטייוו טרָאפ רע רעדייא ּפָא

 ןעיירעסיש ןופ געט יד ןיא -- ?ןזעוועג טשינ ןעד סע זיא ןעוו -- טקנופ

 רעד ןיא לארשי תנידמ ןוא ןדרי תנידמ ןשיווצ ןטָארדכעטש יד םורַא

 םוש ןייק ָאטשינ :זזה טגָאז .םעד ןגעו רימ ןדער ...םולש ןופ טָאטש

 ,קלָאפ ַא רַאפ ןבָאה ארומ רימ ןענעק יו -- שיטסימיסעּפ ןייז וצ הביס

 טשינ ןבָאה רימ ןוא -- טכַאנ רעד ןופ סנטָאש יד רַאפ ארומ טָאה סָאװ

 יד רַאפ טשינ ןוא גָאט ןופ טכיל ןרַאפ טשינ ,ןבָאה וצ ארומ הביס ןייק

 -- -- טכַאנ רעד ןופ סנטָאש

 טרעפטנע ןוא ,רעגערפ רעקידנענאמ ,רעפיט ַאזַא :טכארטעג בָאה ךיא

 רעסיורג רעד ףיוא קיליײא וצ ךיוא לָאמוצ טשינ רע טרעפטנע .גנירג ױזַא

 ?דיי-לארשי תנידמ ןוא דיי-טלעוו --- דיי ןוא טלעוו : סעגארפ יד ןופ עגארפ

 -- -- !וקית

,57 
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 רעלע ה םעניב

 ןטירד ןופ ןרָאי .עשרַאװ ןיא 1908 רָאי ןיא ןריובעג

 ןיא 1957 .עשרַאװ -- 1945 ,דנַאלסור ןיא ןברוח

 ,לארשי תנידמ

 ןלופטנעלַאט םעד ןבָאה טנעה עניימ זַא ,טלָאװעג טָאה לַאפוצ רעד

 ןופ ןוא ןעמולב ןופ ןטרָאג םעד טָא ןיא טריפעגניירא רעלעה םעניב טעָאּפ

 ראפ ןבָאה טנעה עניימ זא ,סעבמעד ןוא רעמייב-ןראבילּפע ןוא ,רענרעד

 ןגעו ןוא סעקשזעטס ןופ רעטנָאלּפ םעד טָא וצ עלעריט סָאד טנפעעג םיא

 רעד לָאמעלַא טביילב ןטרָאג רעד טָא שטָאכ ןוא .ןטרָאג םעד טָא ןיא

 ןױש טעװ רעד ,טנעלַאט טימ ןיירַא םיא ןיא טייג סע רעװ ןוא --- ןטרָאג

 טָא ןופ עיצַאוטיס עשיפַארגָאעג יד רעבָא זיא --- ןביילב םיא ןיא לָאמעלַא

 ןענעז -- ייז וצ טנעָאנ רעייז ןוא ,ןעמיוצ ענייז רעסיוא זַא ,ַאזַא ןטרָאג םעד

 םוק ,זדנוא וצ םוק -- :ןגייבשוי יד וצ ןקָאל ייז ןוא ...רעדנעל ײלרעלַא

 | !זדנוא וצ

 רעד ןוא ללכב רוטַארעטיל רעד ןופ ןטרָאג רעד זיא ןטרָאג רעד ןוא

 ,טרפב רוטַארעטיל רעשידיי

 ןיא ענדָאמ ױזַא טריאוטיס זיא ןטרָאג רעד טָא סָאװ ,םעד ץוח ןוא

 ןיא ,טייצ ןיא טריאוטיס ענדָאמ רעקינייוו טשינ ךיוא רע זיא -- חטש

 .רָאי ןופ ןטייצ ריפ עלַאמרָאנ ,ןטייצ ריפ ענייז ךיז טָאה ןטרָאג ַא .ןענָאזעס

 רעקיביײא זיא םענייא ןיא .ןענָאזעס עדליוו ןבָאה םורַא םיחטש יד רעבָא

 ָאד זיא ןטירד ןיא ןוא ,טסברַאה רעטַאז ,רעקיביײיא ןרעדנַא ןיא ןוא רעטניוו

 לָאמעלַא ןַא .רעטניוו רעקידמערוטש ַא ףיורעד דלַאב ןוא גנילירפ רעצרוק ַא

 יד טעשזדנָאלב ...ןטרָאג םעד טָא םורַא ןענָאזעס ןופ טלעוװ עטרעקרַאפ

 יד אקווד ןוא .טייצ רעד וצ ןרעהעג סָאװ ,יד ןעשזדנָאלב --- ןײלַא טייצ

 .ענערַאפרעד ןוא ערעטלע יד יװ ,רעמ ערעגניי

 ךעלגנעל ַא טימ ,ןזעוועג לָאמעלַא רע זיא רערעגָאמ ַא ןוא רעניד ַא

 טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא ,ךעלפעה רעייז לָאמעלַא ,רעלעה םעניב ,םינּפ
 ןרעהסיוא ךעלפעה רעייז טעו רע .טרַאּפשעגנײא רעייז ןוא ןסָאלשטנַא רעייז

 .רעלעה םעניב זיא ױזַא .סנייז ןוט -- -- -- ןסָאלשטנַא רעייז ןוא הצע ןַא
 ןיא רעביירש עשידיי ערעגניי עּפורג ַא ןופ רענייא ןזעוועג זיא רע ןוא
 סע זיא ןזעוועג ןוא .ןרָאי רעקיסיירד עטשרע יד ןיא ענעמוקעגפיוא ,ןלױּפ
 ןזעוועג זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,ןטרָאג םעד ןופ חרזמ םוצ ןעוו ---טייצ ענעי
 ַא זיא טרָאד זַא ,ןזיועגסיוא ךיז טָאה ,ןליוּפ ןיא רוטַארעטיל עשידיי,

 ןופ קעװַא ןיהַא ךָאד ןענעז סָאװ רָאנ .שידיי ןיא טרעביירש רַאפ ןדע ןג
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 טימ ןָא ןליפ ייז ןופ ןסירג יד ןוא --- קַאבלוק ןוא שיקרַאמ ןוא קירע : ןלוּפ
 ןעמדיוו ליוו סָאװ ,רעביירש ןלופטנעלַאט ַא ןופ ץרַאה ַא ןעגנונעפָאה ךסַא
 טנרָאװעג ןבָאה ערעטלע יד שטָאכ -- ןוא ,ןביירש םעד ןצנַאג ןיא ןבעל ןייז

 ןוא .טרעקרַאפ ,אברדא .ערעטלע יד ןופ תוצע יד ןטלעז ןרעה ערעגניי --

 ןױלב ןענעז ייז .םיאיבנ ןייק טשינ ףוס לכ ףוס ךָאד ןענעז ערעטלע יד

 !ןסיוו ןיוש ייז ןענעק סָאװ .רעביירש עטצעזעג ,ערעטלע

 ,ןרעלעה טימ תוכייש ןיא ענעצס א ןורכז ןיא טצירקעגנייא ךיז טָאה סע

 טלייצרעד עירעס רעד טָא ןיא ליפָארּפ-ןעּפ ןערעדנַא ןַא ןיא ךיוא זיא יז

 ,טלייצרעד רעדיוו ָאד יז טרעוו ןדנווו עטלַא ןצייר בילוצ טשינ ןוא .ןרָאװעג

 ןכָאנ ,רימָאל ,ליפָארּפ םעד ןיא ,ךיוא ָאד טרעהעג יז לייוו םעד בילוצ רָאנ
 ןוא לזאזעל ריעש םעד ןופ ןקור ןפיוא ןדָאלפױא ענעצס יד ,ןלייצרעד

 :יז זיא טָא ןײרַא רבדמ רעד ןיא ןקיש יז רימָאל

 -ןטַארעטיל ןופ גנוציז-סגנוטלַאװרַאפ ַא ףיוא ,קילַאיב תומ ירחא ,4

 .גנוטלַאװרַאפ רעד וצ טרעהעג רעלעה םעניב .13 ץעיקצַאמָאלט ,ןייארַאפ

 -יגַארט רעסיורג רעד ןגעוו טרָאװ ַא טגָאז ,רעציזרָאפ רעד ,יקצינּפוטס .י .ש

 טביילב .ה .ב .ףיוא ךיז ןלעטש עקידנזעװנָא יד --- ןוא שינעעשעג רעש
 ןופ שממ ךיז טלסירט רע ,טקרעמַאב טוג סע טָאה יקצינּפוטס .,ןציז

 ,טרעדורעצ קראטש ךיוא זיא רע ,גנוגערפיוא יד טעז .ה .ב ,גנוגערפיוא

 ןוא --עצנאג סָאד םיא טוט ייוו יוזא ,טנאה רעד טימ ןגיוא יד טקעדראפ

 רָאי םענעי ןיא טָאה שרעדנא טשינ ןוא יוזא ----- .ןציז טניילב --- --- --
 עכעלנע ןיא ןריגאער ןסייהעג ?עיניל, עקיטכעמ רעבָא עראבטכיזמוא יד
 . ..סעיצאוטיס

 לָאמנייק טלעוװ רעד ףיוא ללכב יז טלָאװ יאוולה סָאװ -- ?עיניל ,, יד ןוא
 ןופ ןבילבעג עלכה ףכ ןיא רעסעב יז טלָאװ יאוולה ,ןעמוקעגפיוא טשינ

 לייט ןסיורג ַא ןיא ןיוש ךיז טָאה יז ןכלעוו ןיא ןוא סױרַא זיא יז ןכלעוו

 "ץיניל, יד טָא --- ןצנַאגניא בורקב ןרעקמוא ךיז טעװ ןוא טרעקעגמוא
 ןרָאי ןוא ןרָאי ינשה טוח סרעלעה ןזעוועג זיא

 רע ןוא ,ךוב ַא ,וירב ַא ןטיבעגרעביא רימ ןבָאה טייצ וצ טייצ ןופ

 ןשירַארעטיל םוצ לריט סָאד ןענעפע םענעי ןעקנעדעג רדסכ רימ טגעלפ
 רעמ ןזעוועג טשינ ןיוש סע ןענעז רעטעּפש .ןטייהנגעלעג יד טָא ייב ןטרָאג
 -- ?ןטלַאּפש , ,ג ,א יד ףיוא ווירב טרעיינ ןוא ןטרעװנָאק ןיא ווירב ןייק
 זיא סע ןעוו ,1948 רָאי םעד ךָאנ ןטייהנגעלעג ךסַא וצ -- ווירב ענעּפָא
 סָאװ ןעשעג עװקסָאמ ןיא טעטימָאק ןשיטסישַאפיטנַא םעד םורַא ןוא ןיא
 .ןעשעג זיא סע
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 רָאי םעד טניז טנגעגַאב טשינ רעמ ךיז רימ ןבָאה ךעלנעזרעּפ ןוא

 .רָאי 22 -- 1956 רָאי םעד ןופ טסברַאה טעּפש זיב 4

 ןוא ןלױּפ ןיא טיזיוו ןקיגָאט-10 ַא ןופ ןעמוקעג סָאװ רָאנ ןיב ךיא

 רימ .זירַאּפ ןיא דָארג ךיוא זיא רעלעה םעניב .זירַאּפ ןיא דָארג ךימ ןיפעג

 עבט ןיימ טשינ זיא סע .טנוװָא ןשירַארעטיל ַא ףיוא לָאמנייא ; ךיז ןעעז

 טימ לופ טציא זיא תוהמ סרעלעה זַא ןוא ,ןדנווװו ףיוא ץלַאז ןטיש וצ

 רָאּפ ַא --- לָאמַא ךָאנ רעטעּפש ךיז ןעעז רימ .רָאלק יו רעמ זיא --- ןדנווו

 טרעמַאה חומ ןיימ ןיא ןוא .גיוא ףיוא גיוא טעמכ .עפַאק ַא ןיא -- העש

 .וװ .זַא .א -- -- חמשת לא ךביא לפנב -- -- -- רמוא ןטקה לאומש :סע

 טנכערַאב יונעג ןבָאה לייזח יד .אנוש יו ,רענגעק רעכיג ךָאד טניימ --- ביא

 ...טרָאװ סעדעי

 ןופ טעטילאער א יא ןוא לָאמַא ןופ עיזיוו א יא רימ ראפ עז ךיא ןוא

 :טנעה עקידנרעטיצ לָאמיירד :עז ךיא .טנייה

 ןוא רעדיל-סגנילטשרע טכַארבעג טָאה ,טעמכ לגניי רעד ןעוו ,לָאמנייא

 ,טיירפעג ךיז טָאה רע ןוא ,טיירפעג ךימ בָאה ךיא ןוא ןזעוועג טוג ןענעז ייז

 ,1934 רָאי ןיא ןיירַאפ ןטַארעטיל ןיא גנוציז רענעי תעשב לָאמ טייווצ ַא

 יד טָא ןוא .1956 רָאי ןיא ,זירַאּפ ןיא טציא -- לָאמ טירד ַא ןוא

 ןשָאלעג ןוא ןדנוצעג רדסכ זיראּפ ןיא טציא ןבָאה טנעה עקידנרעטיצ

 ...ןרעדנַא ןָא םענייא ןטערַאגיצ

 טשינ ךסַא רעיײז טָאה רעלעה שטָאכ ןוא ךסַא טדערעג ןבָאה רימ

 ןוא טשינ טגָאזרעד רע סָאװ ,טסוװעג יו יַאס עדייב רימ ןבָאה ,טגָאזרעד

 לאשת לאו -- -- -- רמוא רזעלא ןב ןועמש יבר .טגערפעג טשינ בָאה ךיא

 זיא סרעלעה רדנ רעד זַא ,רָאלק ןזעוועג זיא סע ןוא -- -- ורדנ תעשב ול

 !גונעג ,גונעג ,גונעג !קעװַא ,קעװַא ,קעװַא : ןזעוועג טלָאמעי ןיוש

 רעלעה םעניב זיא ןיהַא ןוא רעחַא ןוא ןיהַא ןרעדנַאװ ךָאנ ,םישדח ךָאנ

 טאטיצ א זיא טָא .לארשי תנידמ ןיא ,ןבירשעג ןרעו רעטרעװ יד ןעוו ,טציא

 : דיל ַא סנייז ןופ

 ,םיקחרמ עדמערפ יד ןופ דימ ךָאנ זיא גױא ןיימ

 ,טמסראפ ןא טצעהראפ ךָאנ סאה ןופ זיא טולב ןיימ

 ,ןקַאנ םענעגױבעג ןיימ םיור ןייד ןיא םױא ךיילג

 ,ךמַאז ןייד ןיא טלַאהַאב ןוא בָארגַאב קיטייװ ןיימ

 ,רכז ןרעטצניפ ןופ ןרַאמשָאק עלַא יד

 -- -- דניז ענעגנַאגַאב גגושב עלַא יד

1957 
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 ןַאמ טפ עה ףסוי

 ,עשרַאװ ןיא 1912 טניז ,קסנַאירב ןיא ןריובעג -- 8
 -- ביבא לת ןיא ןברָאטשעג ,לארשי ץרא ןיא 1925 טניז

 -- ןָאקיסקעל ןיימ :עז -- -- .1955 רַאונַאי ןט18 םעד

 ,117-115 ןטייז ,2 דנַאב

 יד עלַא ןיא עשרַאװ ןיא טנעקעג טוג ,טוג ךיז רימ ןבָאה יאדווא

 ןפָארטעג ךיז ךעלגעט טעמכ ןוא ,טניווװעג טרָאד בָאה ךיא סָאװ ,ןרָאי ןצרעפ
 ןוא ןטַארעטיל עשידיי ןופ ןיירַאפ םעד ,12 עיקצַאמָאלט ןופ לַאקָאל ןיא

 -.טימ רעקידנעטש ,טסילַאנרושז רעטמירַאב רעד .,ןַאמטפעה ,ןטסילַאנרושז

 ןופ טמַא-ןרע ןַא סיּפע טַאהעג לָאמעלַא ָאד טָאה ,טנעמָאמ,, ןיא רעטעברַא
 טייקסטוג ןֹוא טקַאט ,דילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ ַא רעדָא ,רעציזרָאפ םעד

 םיא םורַא ןוא ןיא ןפַאשַאב רדסכ ןוא רעטקַארַאכ ןייז ןיא ןזעוועג ןענעז
 ןכעלטפַאשלעזעג ןיא חוכ רעסיורג טנַאמטפעה ןזעוועג זיא הרשּפ .הרשּפ
 ןזעוועג .ךיז עגונב טכַאמעג טשינ תורשּפ ןייק טָאה ןיילַא רע שטָאכ ,ןבעל

 תורשּפ ענייז ןענעז ךעלטנגייא .טסינויצ רעכעלרעגריב רענעטלַאהעגסיױא ןַא

 -רוא ןטױל ץנַארעלָאט עקיטכירפיוא ,עתמא -- ץנַארעלָאט ןזעוועג רעמ

 ןפיוא ןוא .טגָאזעג ךיא טלָאװ -- ץנארעלָאט עשיסאלק רעטסומ ןשילגנע

 יד טָא טָאה --- ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי ,ןשיאנק טפָא רעייז --- ןופ ןָאפ

 ,טניישעג לעה רָאג ץנַארעלָאט

 רעטנַארעלָאט רעד זַא ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז רָאנ ןזעוועג זיא סע ןוא
 ןופ רָאטקַאדער ףעש רעד יא ןרעו לארשי ץרא ןיא לָאז ןַאמטּפעה ףסוי

 רעד ןיא ןוא -- ''רקובה,, גנוטיײצגָאט רעטסַאּפעגוצ ןעעדיא ענייז וצ ,רעד

 ץנַארעלָאט ןוא טנעמַארעּפמעט ןייז וצ ,רעד ןופ שאר בשוי רעד טייצ רעבלעז

 ןָא עלַא םורַא טמענ סָאװ ,םיאנותעה תדוגא רעד ,עיצַאזינַאגרָא רעטסַאּפעגוצ
 רעטשרע רעד ןיא עשיערבעה ,לארשי תנידמ ןיא ןטסילַאנרושז-ךַאפ םַאנסיוא
 .עקידנביירש ןכַארּפש ערעדנַא ןיא ןוא עשידיי ךיוא רעבָא ,עייר

 יִצ ,1950 ןיא יצ ,ביבא לת ןיא טנגעגַאב ךיז ןבָאה רימ רָאנ ןעוו ןוא

 ,טפַאשקנעב ליפוזַא טימ -- עשרַאװ ןגעוו סעומש ַא לָאמעלַא --- 1954 ןיא

 ַאזַא רָאג געמ יו ןוא ,תולג רעתמא רעד ןזעוועג ךָאד זיא עשרַאו שטָאכ

 זיא סָאד ...תולג ןופ טָאטשנױרק רעד ךָאנ ןעקנעב ױזַא טסינויצ רעסייה

 טשינ ןוא ןיירא ןטייצ עטקארטסבא יד ןיא טפאשקנעב א ןזעוועג רעבָא

 ןיא טנגעגַאב ךיז ןבָאה רימ זַא רעבָא ...סעירָאטירעט עטערקנָאק ןיא

 ןעזסיוא ןכעלטנגוי קיבײא םעד טימ טלַאטשעג ענייש סנַאמטּפעה --- 4

 תדוגא רעד ןופ שאר בשוי ןופ שיט ןסיורג םייב ,לוטש ןעמעווקאב ןיא
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 -וװָאלָאקָאס ןסיורג ןופ יובפיוא םעד) -- 27 דלישטור תורדש ףיוא םיאנותעה

 טשינ ןיש רע טָאה טפַאשלעזעג רעבלעז רעד וצ טגנַאלַאב סָאװ זיוה
 .טימ םוצ ןגיובסיוא ענדָאמ לָאמעלַא סיּפע ךיז רע טגעלפ -- (טבעלרעד

 טכעלש ןביוהעגנָא טָאה רע . . .םוטש ןקוק ןוא רעיוא ןַא ןגיילוצ ןוא רעסעומש

 .טשינ סָאד זיא זייב סיורג ןייק רעבָא .ןטילעג ןופרעד קרַאטש ןוא ןרעה וצ

 -- ןסיורד ןופ ןעמיטש יד קידנרעה טשינ -- ןַאמטפעה טָאה רשפא רָאנ
 סָאװ טסייו רעוו טָאה סָאװ ,עמיטש עכעלרעניא ןַא סיּפע טרעהעג ָאי

 ...דוסב ןטלַאהעג סע טָאה רעשיטקַאט רעד רָאנ .טגָאזעגנָא

 ןוא לַאפוצ:ץרַאה ןרעוש ַא טַאהעג טָאה ןַאמטפעה -- גנולצולּפ ןוא

 טייצ א קעווא טייג סע ןוא .ור עטולָאסבא .ןעז טשינ ללכב םיא ןעק ןעמ

 ךָאנ ןוא גָאט א ךָאנ טניירפ עקילָאצמוא ענייז ןקיוראב ןָא טבייה ןעמ ןוא
 טלייצרעד ןעמ ןוא ןעז ןענעק םיא ןעמ טעװ דלאב זא ,וצ טגָאז ןעמ ןוא גָאט א

 ,רעטסיימ ַא ןזעװעג זיא רע עכלעוו ןיא ,סאירטמיג ענייז רעדיוו ןיוש

 -עטַאמ טימ סיוא ןענעכער סאירטמיג יד ןוא -- לארשי ץרא ןיא רענייא
 טימ ךיז רע טליּפשרַאפ .טנוזעג ןייז רע טעװ טָא זַא ,טייקרעכיז רעשיטַאמ

 רעבָא ...טניירפ ענייז ןרעוו קידרעּפָאה ןוא רענייז ''יבבָאה,; רעד טָא
 ,געט רָאנ

 ןַא ףיא ףױרַא ירפ רעד ןיא קיטסניד ַא ןיא ,לָאמנייא ךיא ייג טָא
 :ךיז ןשיװצ ןדער ייווצ יו רעה ךיא ןוא סובָאטיוא

 -- -- ונניא ןמטפה --

 רעצנַאג רעד ןוא -- רערעדנַא רעד ךיילג טגערפ ?היה המכ ןב --
 ןמטפה -- :ןרעדנַא םעד רענייא -- רעביא ךיז ןביג סרערָאפ סובָאטיױא
 ,טַאהעג ביל קרַאטש םיא טָאה ןעמ -- -- ונניא

 ןסָאג יד ןופ גנעל רעד ןיא היוול יד ןגיוצעג ךיז טָאה גנַאל ןהעש
 -טּפיױה םייב ,עיצקַאדער רעד ייב ,ליש רעסיורג רעד ייב ךיז טלעטשעגּפָא
 היול יד ךיז טָאה םיאנותעה תדוגא רעד ןופ .ײטרַאּפ ןייז ןופ ריטרַאװק
 ,ןביוהעגנָא

 ןרָאװעג ןפורעגנָא ןעמָאנ ןייז ףיוא ןענעז סערדעטַאק עשיטסילַאנרושז
 זױה-ווָאלָאקָאס ןיא ןלַאז ,ןרָאװעג ןבעגעגסיורא םיא דובכל ןענעז רעכיב
 ןףמטפה ףסוי ןעמָאנ םעד טימ טנױרקַאב

 יפדור ךיוא רָאנ ,ביל ,סיוא טזייו ,ןעמ טָאה סרעפמעק רָאנ טשינ
 טָאה ןייש יװ ןוא .ןַאמטּפעה יװ קיטכירפיוא ױזַא רָאנ ןענעז ייז ביוא ,םולש
 .תונושלה ביר ןטשרמולכמ םעד ךיז םורַא ןוא ךיז ןיא טרירגעטניא רע
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 יק סווָאשורה ןימינבנ

 ןיא ןגיוצרעד .1929 רָאי ןיא דנַאלסור ןיא ןריובעג

 ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי .סרערעל עשידיי ןופ ןוז ,ענליוו

 .דנַאלשטייד ןיא רעטעּפש ,ןלױּפ ןיא 1946 .דנַאלסור ןיא

 .רעטילימ ןיא טנידעג .לארשי תנידמ ןיא 1948 טניז

 .ערעירַאק עשימעדַאקַא .םילשורי ןיא טציא

 -- ַא ןופ רעדיל טימ לכיב ןיד ַא ןסייהעג טָאה ױזַא -- "ןביוטש,

 ןבירשעגרעטנוא ךיז טָאה סָאװ ,טעָאּפ ןטנאקאבמוא ןצנאג ןיא טלָאמעד זיב

 ןזעוועג ןענעז רעדיל יד .דנַאלשטייד ןיא סױרַא זיא גנולמַאז יד ,ןימינב .ה

 ןקידתלהק רעייז ןיא עפייררעביא ,טלַאהניא ןיא עפייר ,םרָאפ רעד ןיא עטוג

 זיא טעָאּפ רעד זא .ןזעוועג רָאלק זיא המדקה רעניילק א ןופ .םזימיסעּפ

 י.יי|ןבירשעג רעירפ ךָאנ רשפא רע טָאה רעדיל יד ןוא -- רָאי 19 טלַא

 ,םזימיטּפָא ןטלָאװעג טימ לופ אקווד ,גנולמַאז ןייז ןופ קוסּפ ףוס רעד וליּפַא

 ..יםיהלא תא עמשנ לכה רבד ףוס ...קידתלהק ךיוא זיא

 ,געוו םעד רָאלק םיא זייוו ןוא ּפָאק ןיימ ףיוא בה

 !ןגױא יד ןופ ןלייפ ,ןרערט טָאטש ,סױא דימש

 !קערש יד וצ םענ רַאפעג-טױט ַא ייב ןוא

 !ןגױב ַא ױװ ןענַאּפש ךיז רעניימ וורענ רעדעי לָאז

 רעדיל ענייז -- לארשי תנידמ ןיא רעטכיד רעד ןיוש זיא טָא ןוא

 זיא ליצימָאד ןייז .1949 רעמוז -- ''טייק רענעדלָאג,, רעד ןיא ןעניישרעד

 רַאפעג-טיוט ַא ייב ןוא ...טַאדלָאס ַא זיא רע תמחמ -- 'י'בגנ ןיא ץעגרע

 .ייןגיוב ַא יװ ןענַאּפש ךיז רעניימ וורענ רעדעי לָאז -- קערש יד וצ םענ

 רעד ןיא טבעלעגניײרַא קרַאטש ךיז רע טָאה רעדיל עקיטציא ענייז ןיא ןוא

 :"דיל ענירג סָאד, רע טביירש ױזַא טָא ןוא ;טפַאשדנַאל רעקידלארשי ץרא

 ןַארַאפ טייקרָאלק ענעטלעז ַא זיא'ס ,טפערט סע

 גער ןוא ןגער ןשיוצ לָאמַא

 ןגעקטנַא רעטניוו רעד ריד טגָארט סע

 ...ןַאיד םענירג ןקיטפוד ןיז

 -- :ןזעוועג טשינ ךָאנ לארשי ץרא ןיא טזיב סָאװ וד --- ןגערפ וטסעוו

 טָאה יקסווָאשורה ןוא ,סע זיא ױזַא רעבָא ? ןַאװיד םענירג ןייז ,רעטניוו רעד

 ןרָאװעג ןעמונעגכרוד ,ןעגנורדעגכרוד ,שירעטכיד טרירגעטניא ןיוש ךיז

 ץרא ןיא זא ,טסייוװ ןוא עזָאפרָאמַאטעמ א ןעגנאגעגכרוד ,דנאל םעד טימ
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 ןוא .םינמס-רעטניוו רָאג -- םינמס-סגנילירפ עקידתולג יד ןענעז לארשי

 ןטלַאהעג ָאד ךיז טָאה חוכ רעסיורג ַא לייוו --- טיירפעג קרַאטש טָאה סָאד

 ַא ןוא רעטיירב ץלַא ןגייווצ ןוא רעסערג ץלַא רעטעלב טימ -- ןגָאזנָא ןיא

 .לָאמ עטשרע סָאד לארשי תנידמ ןיא ךיא ןיב טָא ןוא -- רעכעה ץלא םאטש

 "וועגייווש ,רעדנָאלב ,רעכיוה א ;רעביײרש עשידיי ןופ גנולמאזראפ א ףיוא

 גנערדעג ןיא וצ טמוק שטנעמ רעגנוי ,רעקידוועגייווש קידנלַאפפיױא ,רעקיד

 יקסווָאשורה :ןרעהרעד וצ םיוק ;ןעמָאנ ןייז טגָאז רע ןוא רָאדירָאק ַא ןיא

 .רעטילימ ןיא טנידעג ,ךיז טכַאד ,טלָאמעד ךָאנ טָאה רע --- ןימינב --
 -עגעגַאב יד זיא ,ןטכילפ .קעװַא גנולמַאזרַאפ רעד ןופ טזומעג רע טָאה דלַאב
 .ןזעוועג טשינ יו טעמכ שינ

 ענייז ,ןשינעטנעק-תירבע ענייז טרינָאיצקעפרעּפ רע טָאה ךיג רָאג

 "לארשי גנוי, עּפורג יד שטָאכ -- ןוא ןושל ןשילגנע םעד ןופ ןשינעטנעק

 "ורה -- הרוש ריא וצ טלייצעג גנוקיטכערַאב ןוא טכער טימ םיא טָאה

 טימ .ערעירַאק עשימעדַאקַא ,ןגעו ערעדנַא ןבילקעגסיוא טָאה יקסווָאש

 "לארשי גנוי, ןופ ןלאנרושז יד ןיא ןזיואב טשינ ךיז גָארטיײב ןייק
 -- -- רעבָא

 טניישרעד סָאװ ,'ישידיי וװָא דליפ,, לַאנרושז םעד ןיא ךיז טזייװַאב טָא

 ,קרָאי וינ ןיא טעטיזרעווינוא-ַאיבמולָאק רעד ןופ ערדעטַאק-שידיי רעד םורָא
 ןַא ,ו סקַאמ ןופ ןוז רעד ,ךיירנייו לאירוא זיא רָאסעּפָארּפ ריא סָאװ

 ןגעװ -- שילגנע ןיא ןבירשעג --- גנושרָאפ עכעלטפַאשנסיװ עכעלריפסיוא
 ןסיורג טגירק טעברַא יד .עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא םעטיר םעיירפ םעד

 ךעלטנירג ױזַא לייוו --- טכער טימ ןוא -- עסערּפ רעשידיי רעד ןיא םוסריפ

 ןעמ טָאה ,עידָאזָארּפ רעד ןופ ןטיבעג-שרָאפ יד ףיוא תואיקב אזא טימ ןוא
 ןזעוועג לָאמעלַא ךָאד זיא יז .ןבירשעג טשינ עץיזעָאּפ רעשידיי ןגעוו ךָאנ

 עשידיי יד טרעוװ ןיקסווָאשורה ייב ךיוא ןוא .טקעיבָא יו טקעיבוס רעמ
 טשינ ןוא ,עטעצניּפ רעכעלטפַאשנסיװ רעד רַאפ טקעיבָא טציא ןיוש עיזעָאּפ

 ...רעדעפ רעקידנפאש ןוא רעקידנרעטוצ רעד ראפ טקעיבוס רעמ

 טציא ,ןיקסווָאשורה ןימינב טימ לָאמ עכעלטע ןעמוקעגסיוא זיא סע
 ןטייבוצרעביא ,טעטיזרעווינוא רעמילשורי ןפיוא טנעטסיסַא-רָאסעּפָארּפ ןיוש
 -רעד טפָא רימ טגעלפ רעוועקצוס ךיוא ,םילשורי ןייק ביבא לת ןופ ווירב
 טָאה סָאװ ,ןענימינב טימ העש ַא ןעגנערברַאפ וצ זיא סע טוג יװ ,ןלייצ
 ןרוטַארעטיל יד ןופ טיבעג ןפיוא ןסיוו ןסיורג ַא טרילומוקַא ןיוש לייוורעד
 ןענענעגַאב וצ טרָאד ןוא ָאד ןעמוקעגסיוא ךיוא זיא סע .טלעװ רעד ןופ
 ןקידוועגייוש קידנלַאפפיוא ץלַא ךָאנ ,ןקידוועגייווש ,ןדנָאלב ,ןכיוה םעד
 טמַאטש סָאװ ,יורפ ןייז ןופ טפַאשלעזעג ןיא ןיוש ךיוא ןוא ,ןיקסווָאשורה
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 יעשימעדַאקַא ןַא ךיוא זיא ערעירַאק ריא ןוא ןדיי עקידנדער-שטייד ןופ

 ,ווירב ַא ןיא טיורטרַאפ םיא טָאה ןימינב זַא ,טגָאזעג וליפַא רימ טָאה ץימע

 .טעָאּפ ןייק ראפ רעמ טשינ ךיז טלאה רע זא ,סעומש רעדָא

 רימ ןוא ,וצרעד ןשידיי א ןוא ,טעָאּפ א ראפ םיא ןטלאה רעבָא רימ

 טימ לופ םיא ןרירגעטניא רימ ןוא ,טפַאשביל טימ םיא סע ןענָאמרעד

 .ןָאקיסקעל ןשירבח םעד טָא ןיא ןוחטב
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 ןאמ לה אוו בייל הדוהי

 טניז ןלױּפ ,עלָאװעקסנָאק ןיא 1881 רָאי ןיא ןריובעג

 ןברָאטשעג .לארשי ץרא ןיא 1925 טניז .עשרַאװ ןיא 0

 .ביבא לת ןיא 1955 יַאמ ןט5 םעד

 זיא רע -- ןרָאװעג טלַא טשינ לָאמנייק זיא ןַאמלהָאו בייל הדוהי

 עשיטַאמעטַאמ יד טול רָאנ רעבָא -- רעטלע ןפיט ןיא ןברָאטשעג זיולב

 זיא רע .שיזיפ טשינ ןוא קיטסייג טשינ ,טשינ רע זיא ןרָאװעג טלַא .ןצעזעג

 שיטימעס לדייא ןַא טימ רעכיוה ןייק טשינ .ןעמָאנעפ ַא ןזעוועג ןעניז םעד ןיא
 ָאד ןעוו וליפַא ,רעטלע ןפיט ןיא ךיוא טענורב ַא ןבילבעג רע זיא -- םינּפ
 | .רָאה עיורג לסיב ַא ןזעוועג זיא טרָאד ןוא

 שטנעמ ַא ןזעוועג -- ןַאמלהָאו בייל הדוהי ןבירשעג ךסַא רעייז טָאה רע

 עטנַאסערעטניא לָאמעלַא טַאהעג ,םענײמעגלַא ןוא ןשידיי -- ןסיוו ךסַא טימ

 ,קרעוװ ענעגייא ןגעוו ךיוא ןוא םתס ןעוטפיוא עשירַארעטיל ןגעוו ןעיידיא

 יד ןביירשפיוא ןוא ,ןטקעיָארּפ עלַא יד ןריזילַאער ןגעוו טמולחעג טָאה רע

 טריפעגסיוא ךסַא עקַאט רע טָאה -- קרעװ ענעגייא ךייש סָאװ .קרעוו עלַא
 וצ ענעבירשעג ץלַא אקווד ןעגנַאגעגנָא קרַאטש טשינ םיא זיא סע ןוא
 הנומא יד ןוא ,ןייגרעד ףוס לכ ףוס טעװ סע זַא ,הנומַא טַאהעג טָאה רע .ןקורד

 רעטכעט ןוא ןיז ענעטָארעג טַאהעג טָאה רע --- עטעדנירגַאב ַא ןזעוועג זיא

 תנידמ ןיא סערעירַאק עקיטסייג ,סערעירַאק עסיורג טכַאמעג ןבָאה ייז ןוא
 ףוס ןלעװ ייז זא ,ךיז טקישעג יװ ןוא ;רעדנעל יילרעלא ןיא ןוא לארשי
 .רעטָאפ ןשירעפעש רעייז ןוקית ַא ןבעג טשינ ףוס לכ

 ,ןעגנוטייצ ןיא ןצנעדנָאּפסערָאק ןביירש ןַאמלהָאװ טגעלפ טייז ןייא ןופ

 רעד רַאפ לארשי תנידמ ןיא גָאט ןופ ןשינעעשעג ןגעוו ןטכירַאב טושּפ ץנַאג
 עשיטסימ ...טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא -- עסערּפ רעשידיי רעװעשרַאװ

 ןוא ...רעטנעצ ןיא איבנה והילא טימ ןטלעװ ןוא תורוד רעביא סעמַארד

 ַאזַא ענייא -- -- רָאג סעטערעּפָא ,סעידעמָאק רָאג טייז רעטירד רעד ןופ

 רעטרעדנוה עשרַאװ ןיא ןרָאװעג טליּפשעג קירוצ ןרָאי טימ זיא עטערעּפָא
 .ןסייהעג יז טָאה ןמלא רענעיורטש רעד ,, .לָאמ

 ףיוא .שיערבעה ןיא ןוא שידיי ןיא ןבירשעג טָאה ןַאמלהָאװ בייל הדוהי
 ןוא ןליטש ןייז ךָאנ טייצ עצרוק ַא -- ביבא לת ןיא טנוװָא-קנעדעג ןייז

 ,לקינייא ןַא סנייז טָאה -- גנונערָאװ םוש ןָא שממ .,ןײגקעװַא ןעגנולצולּפ

 -גַארפ ַא ששידיי ןיא טנעיילעג -- ערבַאס ַא טעמכ רעדָא ,ערבַאס ַא ,רוחב ַא
 ענייש יד ץרַאה טימ טכַארבעגסױרַא ןוא ,גנולייצרעד ַא סנדייז םעד ןופ טנעמ
 םלוע רעד טָאה לָאז ןיא ןוא .םיוב ןקיביײא ןַא ןופ גנורעדליש עשילָאבמיס
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 ַא -- גנואילב טימ ןוא ןגייווצ טימ ןוא ןעלצרָאװ טימ םיוב ַא -- טליפעג

 בילוצ רָאנ ,תונעט בילוצ טשינ טבעל ןוא טסקַאװ סָאװ -- תונעט ןָא םיוב

 ךיא בָאה ױזַא .ןַאמלהָאוו בייל הדוהי ןזעוועג עקַאט זיא ױזַא .ןבעל ןופ גונעת

 ,ביבא לת ןיא ױזַא ןוא עשרַאװ ןיא טנעקעג םיא

 עלא וצ טאהעג טָאה ןאמלהָאו בייל הדוהי סָאװ ,הנעט עקיצנייא יד

 ןטלעז ױזַא ךיז טפערט ןעמ סָאװרַאפ -- :רימ וצ ךיוא ןוא סרעביירש

 לועלג ַא ףיוא ןרעדנַא םוצ רענייא ןירַא רעטפָא טשינ טמוק ןעמ סָאװרַאפ

 ליפיוזַא ָאד ךָאד זיא סע .רעגייטש רעװעשרַאוװ ןטיול יילטומ,, ַא ףיוא --- יט

 -- ןרינַאלּפ וצ ליפיזַא ןוא ןענָאמרעד וצ ךיז ליפוזַא ןוא ןלייצרעד וצ

 עטוג יד ןיא זַא ,טלייצרעד עקַאט רימ טָאה ןעמ -- ןרינַאלּפ -- ױזַא םתס

 ןשילגנע ןופ ןטייצ עליטש וויטַאלער יד -- ביבא לת ןיא ןטייצ עטלַא

 ךעלזעלג יד ןוא -- םימכחל דעװ תיב ַא ןזעוועג זיוה סנַאמלהָאװ זיא ,טַאדנַאמ

 -- םירמ רעטכָאט יד ןוא ןַאמלהָאװ יורפ יד טגנַאלרעד ןבָאה סע סָאװ ,ייט

 קעשטָארעש-ןאמלהָאװ םירמ) .םש א טאהעג ןבָאה --- סנירעביירש עדייב

 ,שיליוּפ ןיא ןעלקיטרַא עשיטסיצילבוּפ ןבירשעג עשרַאװ ןיא לָאמַא טָאה

 ןיא ךיוא ןוא תירבע ןיא -- ר"ױש םירמ ןעמָאנ ןרעטנוא יז טביירש טציא
 יד וצרעד ןוא (.לארשי תנידמ ןיא עסערּפ רעשיליוּפ רעד ןיא ,שילױּפ

 ןצנַאג םעד טימ רעבָא ,ךעלמערָא -- "ךעלכיק ענעקורט.,/ רעװעשרַאװ
 ,ץרַאה ןשידיי-שילױּפ
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 גרבנייו .ז .צ

 ןיא ,עשרַאװ ןיא ןריובעג (גרעבנייוו) גרבנייו ןולובז יבצ

 ץרא ןייק טרעדנַאװעגסױא 1924 רָאי ןיא ,1883 רָאי

 .דנומ לת ןיא טניווו .לארשי

 וימי לכ רערעל ןוא רעלייצרעד רעשיערבעה רעד ,גרבנייו ,ז .צ

 ןלעיצעּפס םוש ןייק טשינ ןכַאמ סָאװ ,רעביירש-שיערבעה ענעי וצ טגנַאלַאב

 וד סָאװ וט וד ןוא .סע זיא ױזַא לייוו ,שדוק ןושל ןביירש ייז .ןושל ןופ ןזעוו

 ןיא טנגעגַאב ךיז ןוא עשרַאװ ןיא טנעקעג טוג ךיז ןבָאה רימ .טסליוו

 ןזועועג טרָאד ןיב ךיא רעדייא ךָאנ ,12 עקצאמָאלט ףיוא ןייראפ-ןטארעטיל
 גיילסיוא םעד -- טמַא ןיימ בילוצ -- טנעקעג יונעג ןוא רַאטערקעס רעד
 ,גרעבנייו ''עז-עצ, ןפור עלַא ןגעלפ ןגרעבנייוו ןוא .ןעמָאנ סנרעדעי ןופ

 זיב .רַאזעצ :זיא ןעמָאנ רעטשרע ןייז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ זַא ױזַא
 דנָאלב ,דיי רעטנוזעג ַא .םיא טימ קורד ןיא ךיוא טנעקַאב ךימ בָאה ךיא

 ןענעז אמתסמ ,ןבעל סָאד ביל טָאה סָאװ ,דיי ַא ,םינּפ ןיא ךעלטיור ןוא
 -- שדוק ןושל טביירש רע שטָאכ ןוא .סעקינבושיי ןזעוועג סעדייז יד ץעגרע
 .רפס סָאד יו ןבעל סָאד ביל רעמ ןבָאה סָאװ ,ןדיי ןבײרשַאב וצ ביל רע טָאה

 .טקארטסבא טייקשידיי יו ,טערקנָאק ןדיי ביל רעמ ןוא

 ךיא ןיב -- לארשי ץרא ןייק קעװַא זיא גרעבנייוו ןעוו רָאי ןבלעז ןיא
 ןרָאפעג זיא רע ןעוו ,ןַאב רעד ייב ןזעוועג ןיב ךיא .טלעוו רעד רעביא קעװַא

 ןעוו ,1924 רָאי ןיא ןזעוועג זיא סע .םילוע עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ ליצ ןייז וצ
 "וצסיוא ןסירעג ,ועמשמכ וטושּפ ,שממ ךיז טָאה ןלױּפ ןיא טנגוי עשידיי יד

 ,ַארָאה ַא טצנַאטעג ןוא ןעגנוזעג טָאה ןעמ ןוא !קעװַא ,קעװַא ,ןרעדנַאוװו
 למוט םעד ןטימ ןיא גרעבנייו זיא .דיירפ רענערָאװעגדלװ טימ שממ

 ןיוש בָאה ךיא ךיוא רעבָא ...ָאד טביילב ריא ןוא --- : רימ וצ ןעמוקעגוצ

 ןגרעבנייו סָאד ןוא -- ןײרַא טלעו רעד ןיא עזיוו ַא ןוא סַאּפ ַא טַאהעג
 -- טלעוו זיא ןדיי ַא רַאפ -- :טרעפטנעעג טָאה גרעבנייוו .טגָאזעג
 !לארשי ץרא

 .ביבא לת ןיא טנגעגַאב ךיז ןבָאה רימ ןוא קעװַא ןרָאי ךיז ןענעז
 ךסַא רימ טגעלפ רע ןוא דנומ לת ןיא טײקשיטַאבעלַאב ַא טָאה גרעבנייוו

 ביל טָאה רע יװ ןוא .ןבעל ןופ ןפוא ןשיפרָאד טעמכ ןייז ןגעוו ןלייצרעד
 ,טייקליטש ַא ןופ ורמוא רעד ןגעװ טגערפעג בָאה ךיא זַא .טייקליטש יד
 סָאד טָאה -- ןסָאש ןופ ןעגנַאלקּפָא עטייוו ךרוד ןסירעגרעביא טרעוו סָאװ

 ןיא שידרע וצ זיא רע .טנַאה רעד טימ טכַאמעגקעװַא ןצנַאגניא גרעבנייוו
 רעד ייב רעבָא .עשיטָאטש:סיורג יד ןופ ארומ יד ןליפ וצ -- תוהמ ןייז
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 הריבה ריע רעד ךָאנ טפַאשקנעב ַא ןבילבעג םיא זיא טייקשיפרָאד רעצנַאג

 "סיורָאפ ןענעז -- ביבא לת ןייק ןעמוק טגעלפ רע רָאנ ןעוו ןוא .עשרַאװ

 ןוא םיא טימ ןעז ןעמוק ךימ לָאז ךיא זַא ,רימ וצ ךעלטרַאק רָאּפ ַא ןפָאלעג

 .עשרַאװ --- -- ןגעוו ןדער

 רעד ןופ גנַאג םעד ןיא טכָאקעגסױא לָאמַא ןזעוועג זיא רע שטָאכ

 .ןריולרַאפ ןצנַאגניא טציא טקַאטנָאק םעד רע טָאה ,רוטַארעטיל רעשידיי

 זַא ,טלייצרעד םיא בָאה ךיא זַא ,רעיורט סיורג טימ ןעמענפיוא רע טגעלפ

 ,טיירפעג קרַאטש ךיז טָאה רע ןוא ,ָאטשינ רעמ ןיוש זיא רעד ןוא רעד

 זיא ,םיא ןגעװ טכַארטעג סָאװ טסייו רע ןיוש טָאה רע סָאװ ,ץימע זַא

 יו -- ךיז טכַאד .רעכיב סױרַא טיג ןוא עקירעמַא ןיא טבעל ןוא ָאד ָאי

 ןוא ָאד טרָאד ךָאד זיא טסָאּפ ַא ןוא .ביבא לת ןופ דנומ לת זיא טייוו

 ןיא ךיא בָאה .ןעגנוטייצ עשיערבעה רעטיול רעבָא ,ןעייגרעד ןעגנוטייצ

 טשינ רעד ןופ טַאטלוזער םעד טרידוטש ןגרעבנייוו טימ ןשינעגעגַאב עניימ

 רעשידיי רעד וצ עסערּפ רעשיערבעה רעד דצמ גנואיצַאב רענעטלַאהעגסיױא

 ןסיה טפראדעג עקאט טָאה *...תא ונתוחא,, ...רוטארעטיל-רעטסעווש

 -נעמַאװצ רעצלעמ ןושמש ןופ ,עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןופ עיגָאלָאטנַא יד

 ןגָאז רימ *...תורהנ לע, ןעמָאנ םעד ןעמוקאב רעבָא טָאה יז .טלעטשעג

 יז .צ דיי רעליוװ רעד ןוא .ןטכארטראפ ךיז ףראד ןעמ רָאנ .תונעט ןָא סָאד

 ןףדנאר יד ףיוא ןבָאה רימ ביוא --- הנעט ןייק ןבָאה טשינ ךיוא טעװ גרבנייו

 .טכַאמעג גנוקרעמַאב עקיזָאד יד ליּפָארּפ ןייז ןופ אקווד

 .רעכיב ערעזדנוא ןופ ףוליח ןשירבח ַא טכַאמעג ףוס לכ ףוס ןבָאה רימ

 ,שידיי ףיוא תירבע ,עיזעָאּפ ףיוא עזָארּפ ןטיבעג -- ףוליח רענדָאמ ַא

 עטסעפ יד ףיוא דיי-טלעוו ןרעכיזמוא קיבייא ןַא ןופ ןליפעג ןוא תובשחמ

 רעקילדנעצ זיא סָאװ ,סָאבעלאב רעדנומ לת א ןופ תוישעמ ענעסעזעגנייא ןוא

 ןטיבעג ןבָאה רימ .תורוד ןגיוצרעד טָאה ןוא רערעל ַא ןזעוועג גנַאל ןרָאי

 ... .ר .מ ףיוא גרבנייו .ז .צ

 -תירבע ןגעוו ןדָאזיּפע ןוא ןטָאדקענא ןטיבעג ךיוא הֹּפ לעב ןבָאה רימ

 רָאג רעביא רעביירש-שידיי ןופ ןדָאזיּפע ןוא ןטָאדקענא ףיוא רעביירש

 .טלעוו רעד

1956 
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 ןיישנַאז השמ

 ןיא 1948 רָאי םעד טניז .עשרַאװ ןיא 1910 ןיא ןריובעג

 .לארשי תנידמ

 ,ביל ןעמעלַא ןבָאה סָאװ --- רעביירש ךיוא ןוא --- ןשטנעמ ןענַאהרַאפ

 -- ןשטנעמ ךיוא ןוא -- רעביירש ןענַאהרַאפ .ביל ייז ןבָאה עלַא טשינ רָאנ
 ןשטנעמ ןענַאהרַאפ .ביל ייז ןבָאה ךסַא רָאנ --- ביל טשינ ןעמעלַא ןבָאה סָאװ

 טָאה רענייק ןוא -- ביל טשינ םענייק ןבָאה סָאװ -- רעביירש ךיוא ןוא ---

 ןעמעלַא ןבָאה סָאװ -- ןשטנעמ ךיוא ןוא רעביירש ןענַאהרַאפ ,ביל טשינ ייז

 ,ביל ייז ןבָאה עלַא ןוא -- ביל

 .רעביירש ךיוא ןענעז סָאװ -- ןשטנעמ ןענַאהרַאפ

 ףשטנעמ ךיוא ןענעז סָאװ --- רעביירש ןענַאהרַאפ

 -- עיצַאטידעמ רעקיטציא רעד ןופ ןסָאלשעגסױא ןענעז עקידנזעװנָא יד

 עקיזָאד יד ןביירש םעד ייב רעקידנזעוװנָא רעקיצנייא רעד יו ױזַא ןוא

 ...סיוא ךיז רע טסילש -- ןײלַא רָאטַאטידעמ רעד עקַאט זיא עיצַאטידעמ

 יד טבירש רע תעשב טימעג וצ גנירג ױזַא םיא זיא סע סָאװרַאפ ןוא

 ײלב יװ רעװש טפָא זיא טימעג ןייז סָאװ -- םיא ,רעטרעװ עקיזָאד

 רָאּפ ַא ןבירש רעטייו ָאד טעוו רֶע לייוו ? ןייטש טימ ןצלָאמשעגפיונוצ

 .ןישנָאז השמ ןגעוו רעטרעוו

 ,רעביירש ךיוא ןוא -- ןשטנעמ ןענַאהרַאפ :טגָאזעג ןביוא רימ ןבָאה יו

 ,ביל ייז ןבָאה עלַא ןוא -- ביל ןעמעלַא ןבָאה סָאװ

 ןףײשנָאז השמ זיא סָאד

 קידװענחצרַאװש ,ןייש ַא ןבעגעג םיא טָאה רע -- טָאג ביל םיא זיא סע

 וצרעד ןוא ,דיל-סקלָאפ ןיא ךיז טגניז סע יװ -- טלַאטשעג-ןייש ַא ןוא םינּפ

 טָאה רע ןוא ןשינעעשעג ןוא ןשטנעמ ןביײרשַאב ןופ טנעלַאט ןקידוװענח ַא

 םיא ןבָאה סע .עשרַאװ ןיא ןדיי ןשיווצ דרע רעד ףיוא טקישעגּפָארַא םיא
 .רעדעי ללכב ןוא םירבח ענייז עלַא ביל

 םינּפ סָאד ןוא ,ןעשעג זיא סע סָאװ ,ןעשעג זיא עשרַאװ טימ זַא ןוא
 .טרעדנוהיירד ןופ ךיור ןיא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה עשרַאװ ןשידיי ןופ
 ,דניק רעװעשרַאװ סָאד ,ןײשנָאז השמ זַא ןוא -- למיה םוצ תודיקע טנזיוט
 ןופ ןרָאי יד ןיא ןעגנַאגעגכרוד זיא רע סָאװ ,םעד ךָאנ ןבעל ןבילבעג זיא
 ייז סָאװ ,רעביירש יד רעטנוא טגָאז סָאװ ,ךאלמ רעד טָאה -- םוקמוא
 ןייד סָאװ ,ביירשרַאפ ןוא םענ :ןיײשנָאז השמ טגָאזעגרעטנוא ,ןוט ןפרַאד
 ףיוא ןביירשרַאפ ןעק טנַאה ןייד סָאװ ןוא ,טקנעדעג ,ביל טָאה סָאװ ,ץרַאה
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 ךכו .ןפוא ןשיטנעגילעטניא ריא ןוא ןכעלמיטסקלָאפ יא ,םענעגייא ריא
 ,?עשרַאװ-שידיי, ךוב-רעדליב ןבירשעג ַא ןעמוקעגסױרַא זיא סע ןוא .הווה

 ךָאנ ןייז ןלעװ ןוא ךסַא ןזעוועג ןיוש ןענעז עשרַאוװ-שידיי ןגעוו רעכיב

 טנעיילעג עלא ןבָאה ןײשנָאז השמ ןופ ךוב סָאד ןוא -- רעמ ךָאנ ןוא רעמ

 ןקידתבש רעװעשרַאװ ןייז בילוצ -- ןעמוקַאב ביל ןוא טּפַאשביל טימ

 ךָאװ עשידיי רעװעשרַאװ ליפ ױזַא ךיוא טרָאד טרעוו סע שטָאכ -- םעטיר
 ,םעטיר ןקידעכָאװרעד ןיא --- בוט םוי : ןגָאז וצ רעסעב רשפא זיא ,ןבירשַאב

 שירעדניק זיא סע .ןייש"ןָאז זיא --- ןײשנָאז השמ טימ שינעגעגַאב ַא
 וט ךיא רעבָא -- ןעמענ ןיא רעטרעוו ןופ טײטַאב םעד טימ ןליּפש וצ ךיז

 ...רַאפרעד טשינ ןעמ טייג הסיפת ןיא ,סע

 ןעניווו ייז ,םילשורי ןיא סנײשנָאז יד טכוזאב ךיא בָאה לָאמניײא ןוא

 עשידיי וצ טעטעיּפ טימ לופ ,יורפ עטוג יד .טָאטש רעקיבייא רעד ןיא
 ןופ עלַארטנעצ רעד ןיא טעברַא ,ןגיא סנעמעלַא ןיא ןח ןוא רעביירש
 ןוא ."הלוגל ןויצ לוק, ,ןשידיי ןיא ,טָאטש-טּפױה סלארשי ןיא ָאידַאר

 יז ןַא ,טלָאװעג טָאה לַאפוצ רעד ןוא .םוירעטסינימ ַא ןיא טעברַא ןײשנָאז

 -שיבַארַא ןַא ןופ ןזעוועג טניױװַאב רעירפ זיא סָאװ ,הריד ַא ןיא ןעניווװ

 ןוא ,סנײשנָאז יד ןופ הריד יד -- ץינערג רעד ןופ טירש ַא ,דיקּפ ןשילגנע
 זיא סנײשנָאז יד ייב רעבָא .עלַארטנעציָאידַאר יד ץינערג רעד ןופ טירש ַא

 -ןטנעסעלַאװנָאקער ַא ןיא יוז קיאור ןוא טעטעיּפ טימ לופ ןוא ליטש לָאמעלַא

 ןילַא רעבָא ,ביל קרַאטש טָאה סָאװ ,ץרַאה ַא טָאה ןײשנָאז השמ לייוו --- םייה

 .קרַאטש טשינ סע זיא

 ,םירבח ףיוא סטוג ליפױזַא טדער ןוא ייט ןעמ טקנירט ,ןעמ טציז

 ךיז טנגעזעג טלָאמעד ןוא -- ןעצ זיב ךיז טקור ,טקור רעגייז רעד ןוא

 ךָאנ ןוא ןייז וצ לחומ טסַאג םעד טעב ןוא טסַאג םעד טימ ןײשנָאז השמ

 טסַאג רעד טייג .ןיצידעמ רעד ןופ טָאבעג סָאד זיא ױזַא רעבָא ,ןביילב ןציז

 טלָאז ריא גנוטכַא טיג -- :ןָא ןגָאז סנײשנָאז יד .קעװַא ךיוא ךעלטנייוועג
 ...ץינערג טייז רענעי ףיוא ןעשזדנַאלברֲַאפ טשינ ךעלסעג עליטש יד ןיא ָאד

 טלעװ רעד ףיוא ןעוו ,ןזעוועג טלָאװ טוג יװ :טכַארט ןוא טסַאג רעד טייג
 וליפַא ןוא ,טשינ הָאנש ןייק ןוא ,ןעוועג טשינ ןצינערג ןייק ללכב טלָאװ

 ...המכח הברמ זיא סָאװ ,האנק יד טשינ

,6 
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 במָארַאז לאומש

 בלַאה ַא טניוװעג .19023 רָאי ןיא עשזמָאל ןיא ןריובעג
 ןטירד ןופ ןרָאי יד ןיא ןעמוקעגמוא .עשרַאו ןיא ןבעל
 וצ במָארַאז .ש ןופ ליּפָארּפ םעד ףרצמ ןענעז רימ .ןברוח

 ןשירבח בילוצ ,םענייז דנו ענ םעד בילוצ -- עירעס רעד
 הנידמ רעד ןיא טעוװו בורקב -- לייוו ןוא טנעמיטנעס

 ,סנייז ךוב עטשרע עמַאס סָאד ןעניישרעד לארשי

 רעד ןופ רעטכיד עטסלופטנַאלַאט יד ןופ רענייא ןזעוועג זיא רע
 ,במָארַאז לאומש --- ןלױוּפ ןקידהמחלמ:ייווצ-ןשיווצ ןיא עיצַארענעג רעטסגניי

 "םוא יד ןופ רענייא -- הביס םוש ַא ןָא יו סיּפע --- ןזעוועג זיא רע רעבָא

 ,טשינ ןיטולחל ,לזמ ןייק טַאהעג טשינ ןצנַאגניא סיּפע טָאה רע .עטסקידלזמ

 דנַאב ןטשרע םעד ןיא ןרעוו וצ ןעמונעגניירַא יו טייקיניילק ַאזַא וליפַא

 םעד ןיא טגנַאלַאב רעכיז ךָאד טָאה רע ,'ןָאקיסקעל ןיימ,, ןקיזָאד םעד ןופ

 ןלױּפ ןשידיי ןיא ןטעָאּפ עלא ָאד ןענעז סע ווו ,עירעס רעד ןופ דנאב ןטשרע
 ץלַא ןבמָארַאז ייב -- הביס םוש ַא ןָא ,רעבָא ,1939-1918 הפוקת רעד ןופ

 לסיבַא זיא רע ןוא ןירַא טשינ טרָאד רע זיא ...הביס םוש ןָא .םיא ןגעק

 .לארשי תנידמ םורא טמענ סָאװ ,דנאב םעד ןיא רעטעשודנָאלבראפ א

 עטשרע סָאד טרָאד םיא ךיא בָאה סלַאפנדעי ,רעשזמָאל ַא ןזעוועג זיא רע

 ןטימ עּפורג ַא ןזעוועג זיא טרָאד .ןרָאי רעקיצנָאװצ עירפ יד ןיא ןפָארטעג לָאמ

 א ןיא םערוטש א :ךעלבעטשכוב זיא עשזמָאל ןיא ןופייט ."ןופייט,, ןעמָאנ

 ןַאמגײטש לאימחרי טגנַאלַאב ךיוא טָאה עּפורג רעד וצ ...רעסַאװ לזעלג

 "ןח ןוא םינּפ ןייש ךעלגנעל ַא טימ ,רעכיוה ןייק טשינ .קרַאמ ןרהא ןוא

 ַא יװ ,שיאיורפ ,עמיטש עכיוה ַא לסיבַא טַאהעג טָאה רע ןוא ,ךעלבירג

 ןיא ױזַא סלַאפנדעי .טריטומ טַאהעג טשינ ךָאנ טלָאװ רע יװ ,ָאנַארּפָאס

 -- ךיז טגירק רע זַא ,טכַאדעג טפָא ךיז טָאה סע .ןטנעמָאמ עטגערעגפיוא
 ךיז טגעלפ .טריוורענעד ךיז ןעמ טָאה .טדערעג קיאור ץנַאג טָאה רע תעשב
 .ןדייל טייהרעליטש ןוא ןרילרַאפ במָארַאז

 ןוא ןעייסע עטוג רעייז ןוא רעדיל עטפיטראפ רעייז ןבירשעג טָאה רע
 טָאה לזמ ןייק רָאנ -- ןכַארּפש טנעקעג ןוא טצעזעגרעביא טוג רעייז טָאה

 ַא טימ רוטַארעטיל רעד ןיא ןיירַא דלַאב יו טעמכ זיא רע .טַאהעג טשינ רע
 עשירַארעטיל , יד ןיא ןענישרעד זיא סע .""רעטכיד רעקידנברַאטש , דיל
 | ,1925 רָאי ןיא !!רעטעלב

 זואיבנ עטכעלש ןעלמרומ ןּפיל עטנקירטרַאפ ענייד ןוא
 .ּפָאק םענעּפָאלשעגנייא טנעה יד ףיוא ,ןייד רעביא
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 ןרָאד ַא רעביא יו ריד רעביא ּפָארַא ךיז טזָאל טכַאנ יד

 .קיטיױו ןייד ןופ הפרח יד וצ טקעד ןוא

 ךשוח רעד טשוקעג לָאמיירד טָאה ליומ ןייד

 .טױט ןופ שוק ןליק ןטימ

 עקיטכיוו ייווצ יד ןיא רעדיל טימ טריטויבעד במָארַאז טָאה שיטקַאפ

 "ןטפירש רעוועשראוו, ןוא ,1923 -- "ךַאנַאמלַא רעוועשראוו, רעכיבלמאז

--- 1926, 

 יא ןוא רוטַאנ ןיימ טױל יא .טַאהעג ךיא בָאה דלודעג רועיש ַא ןָא

 ןיא ןירַאפ-רעביירש ןופ רַאטערקעס סלַא ,טמַא ןיימ ןופ טכילפ םעד טיול

 -- טפרַאדַאב סיּפע טָאה במָארַאז רָאנ ןעוו רעבָא ,םירבח יד וצ ,עשרַאװ

 "רַאפ רעדָא ,טירפרַאפ רעדָא ןזעוועג לָאמעלַא זיא ןינע ןייז .דלודעג סיוא

 ףיוא טגערפעג לָאמַא ןרעדנַא םייב רענייא ןבָאה רימ .לזמ ןָא ,טקיטעּפש

 זיא הביס יד רעבָא .טַאהעג טשינ הבושת ןייק עדייב ןוא -- הביס רעד

 ןוא לדמעה ןדייז ַא ןיא ןריובעג טרעוו רענייא .עשיטסימ ַא טעמכ ןזעוועג

 .במָאראז יװ ,טשינ ךיוא לדמעה ענבערגז ןייק ןיא וליפא רערעדנא ןא

 ַא טכַאמעג לָאמַא ךיז טָאה .טױנ ןוא ורמוא -- ןבעל-החּפשמ ןיא

 -- ןשטנעמ ערעגניי ייב ךיז טכַאמ סע יוװ -- גנובעלרעביא עשיטנַאמָאר

 ןעגנַאלק ןגָארט ןעמונעג ךיז ןבָאה סע ןוא טרעיודעג טשינ גנַאל סע טָאה

 עלַא יד ןבָאה יאדווא ,ּפָארַא ןעניז ןופ הביס םוש ַא ןָא זיא לדיימ סָאד זַא

 רעדיל יד רעבָא ,רעדיל עשיטסימ ןוא עפיט וצ טרילומיטס ןעגנובעלרעביא

 רעטכיד ליפיוזַא .ןענישרעד טשינ גנולמַאז רעלופ ןייק ןיא לָאמניײק ןענעז

 ןיא םיה ַא רעדיל ערעייז טימ ןענופעג זיא סע יװ ןבָאה ןבמָארַאז םורַא

 .טשינ -- במָארַאז .ךוב ןגייא ןַא ןופ ךעלעוועט יד

 סָאװ ,ןעמָאנ רעד וליפַא זַא ,טגָאזעג רעצ טימ רימ רע טָאה לָאמנייא

 טשינ א טימ הביס א סיּפע בילוצ ,דנו ענ א ןעמָאנ א זיא ,טגָארט רע

 יזיא רע ןוא רעמ טינ טבעל רעגערט-ןעמָאנ רעתמא רעד .טרָאּפסַאּפ םענעגייא

 ןוא .הבצמ עקידעבעל סמענעי ,טײקיזָאלכָאנ רעשינכעט ַא סיִּפע בילוצ

 -- םיא רע טגָארט .ןזעװעג שטנעמ רעדמערפ ַא ןצנַאגניא סיּפע זיא סע

 | ףנימ רב ןדמערפ ַא ןופ רעדיילק יו

 וליפַא סָאװ ,במָארַאז לאומש טָאה תוכייש ןלעיצעּפס ַא רַאפ עשזָאװ

 שיטסַאטנַאפ ןוא ךסָא טָאה רע ןוא -- םענייז םולח ןטסשיטסַאטנַאפ ַא ןיא

 ןיא ןייז זיא סע ןעװ טעװ רע זַא ,טביולגעג טשינ רע טָאה -- טמולחעג

 ,ןוז ןייז :ןתוכייש ןענעז טָא ןוא ?עירעס רעד טָא וצ טרָאפ ,לארשי ץרא

 -- דנַאלסור ןיא ןזעװעג המחלמ רעטייוצ רעד רַאפ גנַאל ךָאנ זיא סָאװ
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 ןוז רעד ןוא .יורפ סבמָארַאז ךיוא זיא ױזַא ,לארשי תנידמ ןיא טציא זיא

 .רעטָאפ ןייז ןופ םינּפ סָאד שממ לארשי ץרא רעביא טגָארט

 ,עשזמָאל ןופ רעביירש ַא ,רבח ַא ָאד זיא לארשי ןיא --- סיּפע ךָאנ ןוא

 רעשיטסילאער א זיא רע שטָאכ ."ןופייט , עּפורג רענעי ןופ ךיוא עקאט ןוא
 רבח ַא ךָאנ ָאד זיא לארשי ןיא ןוא .סעוויר .א :זיא ןעמָאנ ןייז ,טסילעװָאנ
 שימלח יכדרמ רעצעזרעביא ןוא טסילַאנרושז ןוא רעביירש רעד ,סבמָארַאז
 -- בגא -- זיא שימלח .טנילפ :ןעמָאנ םעד טימ ןסייהעג רעירפ טָאה סָאװ --

 יד ןשיוװצ גנורעטנענרעד רעד רַאפ רעוטפיוא עטסויטקַא יד ןופ רענייא

 "יערבעה רעד ןופ ןעמרָאפ יד ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןטלַאהניא
 רעשידיי רעד ןגעוו ןעלקיטרא ןוא ןעגנוצעזרעביא ענייז ןענעז קילָאצמוא .רעש
 ליטש ןוא .''רמשמה לע, גנוטייצגָאט רעד ןיא ןעניישרעד סָאװ ,רוטַארעטיל

 לָאצ רעסיורג רעד ןופ ןיוש ןוא ,טעטעיּפ טימ לופ ןוא ,שימלח ,רע זיא
 ,רָאלק טרעוו ,ביבא לת ןופ ןופצ ןיא םייה רענייש ןייז ןיא רעכיב עשידיי
 ךסָא ןיא יו רעמ שידיי יבגל טכילפ עכעלרעדירב יד ןעמ טוט ָאד זַא

 סעוויר ןוא שימלח עקַאט ךיז ןבָאה .רעביירש-תירבע ןופ ןעמייה ערעדנַא

 טעטימָאק:במָארַאז לאומש ןכעלטפַאשלעזעג ַא ןפַאשעג ןוא טדערעגפיונוצ

 טעמכ טָאה סָאװ ,רעטכיד רעד טעװ בורקב רָאג ןוא ,םירבח ייווצ ...ןופ
 תיחת ןייטשפיוא -- 'רעטכיד רעקידנברַאטש רעד, דיל ַא טימ טריטויבעד

 רעדיל ענעבילקעג ןיײרַא ןלעװ עבַאגסױא רעד ןיא ,לארשי ץרא ןיא טיתמה
 רעד ןיא יַאס ןוא לַאניגירָא ןיא יַאס -- ןעייסע ענעבילקעג ךיוא ןוא

 .שימלח יכדרמ ןופ אמתסמ רקיעב ןוא ,םירבח ןופ גנוצעזרעביא רעלופעביל

 ליפָארּפ טבמָארַאז ןייז וצ ףרצמ ןזעוועג גונעג טלָאװ הביס ןייא וליפַא

 .תוביס ריפ ןבעגעג ןבָאה רימ ןוא -- עירעס רעד טָא ןיא
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 רעגניז לדנעמ

 -1908 ,1890 רָאי ןיא עיצילַאג-חרזמ ,דָארב ןיא ןריובעג

 .ןיוו ןיא טניוװעג ןרָאי .לארשי ץרא ןיא טנרעלעג 0
 .לארשי ץרא ןיא קידנעטש ןרָאי רעקיסיירד יד טניז
 | .הפיח ןיא טניווװ

 בלַאה ַא טעמכ ןעמענמורַא ןלעוו ןרעגניז לדנעמ ןגעוו ןציטָאנ עקיזָאד יד

 ךיא בָאה דָארב ןיא .הפיח זיב דָארב ןופ .1956 זיב 1911 ןופ ,טרעדנוהרָאי
 טשינ ,לרוחב רעדנָאלב ַא ,ןרעגניז לדנעמ --- ןפָארטעג לָאמ עטשרע סָאד םיא

 גנירג ךיז טָאה ןוא ןגיוא ענירג-ךעליולב ,עטלוב לסיבַא טימ ,רעסיורג ןייק

 ןיא ,טלָאמעד רעכיז ןוא טנעיילעג ךסַא רעייז טָאה ,ןרעטסײגַאב טנעקעג

 ןעמעננייא טעװ רע זַא ,טגייצרעביא ןזעוועג דָארב ןיא ,1911 רָאי םענעי

 ,טבילגעג ױזַא טלָאמעד בָאה ךיא ךיוא .יֹוזַא םתס ?ױזַאװ ,טלעוו יד

 .ןעמונעגנייא טשינ טלעוו יד עדייב ןבָאה רימ

 רעשירארעטיל א ןעמוקעגרָאפ דָארב ןיא זיא 1911 רָאי םענעי ןיא
 טנעיילעג בָאה ךיא ןוא רימ ןגעוו טדערעג טָאה רעגניז לדנעמ ןוא טנוװָא

 רימ ןגעװ ךעלטנפע ןַאד ןעמ טָאה לָאמ עטשרע סָאד ,רעדיל עניימ
 טָאה סנגרָאמ וצ ףיוא .ןזעועג טשינ זיא ןגָאז וצ ךס ןייק ...טדערעג

 טריפעגוצ ,טָאטש-ץינערג רעד ,דָארב רעביא טריפעגמורַא רעגניז לדנעמ ךימ
 ןעלטנַאמ עגנַאל טימ ןקַאזָאק ןזיוועג רימ ןוא ץינערג עמַאס רעד וצ ךימ

 רימ טָאה רעגניז ןוא ,ןצינערג יד םורַא ןרילורטַאּפ סָאװ ,ןצנַאל עגנַאל ןוא

 ןזעוועג זיא סָאװ ,טָאטש רעד ןיא ןטנַאיצילַאּפ עשידיי ןזיוועג ךיוא רעטעּפש

 -ַארט עשיליכשמ עסיורג טַאהעג טָאה ,עיצילַאג ןיא עטסשידיי יד ןופ ענייא
 ,לארשי ץרא ןיא ןזעוועג טַאהעג טלָאמעד ןיוש זיא רעגניז לדנעמ ,עיציד

 ,הפיח ןיא עקַאט ןוא הבישי ַא ןיא טרָאד טנרעלעג

 ,גרעבמעל ןיא ןפָארטעג ךסַא רעטעּפש ,ךיז טייטשרַאפ ,ךיז ןבָאה רימ
 סָאד ןוא ןטסינויצ-ילעוּפ עטסשיגרענע יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא רעגניז
 ,רוטַארעטיל רעשידיי וצ טפַאשביל טימ רָאּפ רעד ןיא ןעגנַאגעג טּפָא זיא

 ילצוּפ טריגַאדער רעגניז טָאה ןיוו ןיא .ןיוו ןייק -- גרעבבעל ןופ

 ןוא טמולחעג ךיוא ןעמַאזצ טרָאד ןבָאה רימ ןוא רעטעלב עשיטסינויצ

 גַאלרַאפ ןטַאװירּפ-בלַאה ןוא ןוויטַארעּפָאָאק-בלַאה ןימ ַא ןיא טקריוועגטימ
 ןוא -- סקופ .מ .א ,סָארג השמ ,גרובליז השמ טימ ןעמַאזוצ ,!לַאװק רעד,

 לָאמא ןרעוו טניירפ-טנגוי שטָאכ ןוא .ןאמכאפ-רעקורד סלא ןָאדנָאל לארשי
 רימ -- ץעזעג ןשיגָאלָאכיסּפ ןעמייהעג ַא סיּפע טיול -- טנייפ -רעטלע

 טנעמיטנעס ַא לָאמעלַא .אברדא .ןרָאװעג טשינ הלילח לָאמנייק סע ןענעז
 ,דָארב ןיא שינעגעגַאב רעטשרע רעד בילוצ ץלַא --- ןרעדנַא םוצ רענייא
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 ,הפיח ןייק טכַארבעג רעדיװ ןרעגניז לדנעמ טָאה לרוג ַא סיּפע ןוא

 .עיצילַאג ןופ ןופצ ןיא ןזעוועג זיא דָארב ,לארשי תנידמ ןופ ןופצ םעד

 רעבעג-טסַאג רעד ןוא ''רבד, ןופ רָאטקַאדער רהפיח רעד ָאד זיא רעגניז
 עקַאט ךיא ןיב טָא ןוא -- הפיח ןייק ןעמוק סָאװ ,רעביירש עשידיי עלַא ןופ

 1956 זיב 1954 ןיא רעדיו רעטעּפש ,1950 רָאי ןיא לָאמ עטשרע סָאד ,ָאד

 רעד ןופ לסילש ...יד רעביא רימ טיג סָאװ ,רעד רעגניז זיא לָאמעלַא ןוא

 ,גנַאג ַא ךימ גלָאפ --- הפיח ןייק דָארב ןופ ...טָאטש

 רַאפ ןוא גנונדרָא רַאפ ןעניז ַא רעגניז טָאה רענַאיצילַאג ךסַא יו

 םתס יצ ?טעטעיּפ ןופ ןמיס ַא סע זיא .ןבעל עכעלגנעגרַאפ סָאד ןריוויכרַא

 .טוג סע זיא יװ יַאס -- ןעמַאוצ עדייב זַא ,ןעמעננָא רימָאל ? גנונדרָא
 "יורג) רוחב רעדנָאלב רעבלעזרעד טעמכ ךעלרעסיוא ץלַא ךָאנ זיא לדנעמ

 ךיז ןעק סָאװ גיוא ענירג -ךעליולב יד טימ (ךעלריטַאנ -- רענערָאװעג

 סעפַאש יד טנפע רע ןוא .טטַאשביל ןוא טעטעיּפ טָאה ןוא ןרעטסײגַאב גנירג

 רעדיל ענעסעגרַאפ ןעניפעג וצ טסייוו רע ןוא קעטָאילביב רעסיורג ןייז ןופ
 המשנ רעד ןיא ףיט ץעגרע ןגיל סָאװ ,ןכַאז ןענָאמרעד ןוא ןעלקיטרַא ןוא

 רעגניז .סייוו ףיוא ץרַאװש זייוו ַא ייז טיג ןעמ זַא ,קידעבעל ױזַא ןרעוו ןוא
 ,ץלַא רע טקנעדעג רָאנ טשינ .וצרעד ןשיטקַאט ַא ןוא ןורכז ןטוג ַא טָאה
 ןעגנַאלרעד וצ םיא סָאװ --- טסַאג ַא ןענָאמרעד וצ סָאװ ךיוא טסייוו רע רָאנ

 ,ןגייוושרַאפ וצ סָאװ ןוא ,ןעגנונָאמרעד-טנגוי ןופ ץַאט רענרעבליז רעד ףיוא

 ןוא יקסניּפ דוד רעטלע ןפיט ןייז ןיא טצעזַאב ךיז טָאה הפיח ןיא
 סיקסניּפ ןייז וצ עבַאגפיוא ערעווש יד ךיז ףיוא ןעמונעג דלַאב טָאה רעגניז

 רעשירבח ןוא הצע סרעגניז ןָא ...ןוז"ןרע ךיוא טעמכ ןוא רַאטערקעס-ןרע

 טסילשַאב לכ םדוק .טרירעג טשינ טעמכ יקסניּפ ךיז טָאה טייקיפליהייב

 .ירע טקיטעטשַאב טשרע ךָאנרעד ןוא רעגניז

 רוטַארעטיל רַאפ טפַאשביל ןוא שינעדנעטשרַאפ ליפיוזַא טָאה רע שטָאכ

 רַאפ ןבירשעג ךסַא טשינ רעגניז טָאה ,טיבעג םעד ףיוא ןסיוו ליפיוזַא ןוא
 עשיטסילַאנרושז ןוא עשיטילָאּפ-יײטרַאּפ עוויטקַא סָאד --- טייקיבייא .ג .א רעד
 ןלָאמעצ ןוא ךיג ךיז ןעיירד ןֹרָאי יד ןופ רעדער יד ןוא לימ ַא זיא ןבעל

 ,ביוטש ףיוא טייצ
 ,תירבע ןוא שידי ןיא טעברַא רעשיטסילַאנרושז רעקיזיר ןייז ץוח

 עכעלטע ןוא ןבעגעגסױרַא רעכיב ערענעלק עכעלטע זיולב רעגניז טָאה
 ,טכעלטנעפערַאפ ןעגנושרָאפ עשירָאטסיה:טנעָאנ ערעסערג

 טצונ רעכיז .טסילאנרושז רעטריטירעמע ןא טנייה זיא רעגניז לדנעמ
 סָאװ ,רעביירש ןוא רעכיב ענעי ןגעוו ךוב ַא ןביירש וצ טייצ יד סיוא רע

 ,6 ,רעביירש ךסַא ביל טָאה רע ןוא .ביל ןטסיימ םוצ טָאה רע



 ןָאקיסקעל ןיימ 144

 יא כז דוד

 ,1886 רָאי ןיא ,זיירק רעקסנימ ,קָאדָארָאג ןיא ןריובעג

 ןרָאי עכעלטע ןופ סיירעביא ןַא טימ --- 1909 רָאי ןופ

 .יקציווָאכושז ןיא-ןעמָאנ רעתמא ןייז ,לארשי ץרא ןיא

 ,ביל םיא ןבָאה ןשטנעמ ןוא ,יאדווא ןדיי ,ןשטנעמ ביל טָאה יאכז דוד

 זיא רע .םיא טימ אירטו אלקש ַא סיּפע זיא לָאמעלַא רָאנ .יאדויא ןדיי

 ""רבד,  גנוטייצ-גָאט רעסיורג רעד ןופ ןלייז עשירָאטקַאדער יד ןופ רענייא

 ןוא ."תורצק, ןציטָאנ עצרוק עכעלגעט טרָאד טביירש רע .ביבא לת ןיא

 טָא טימ .יּפַאכ, ַא לכ םדוק דלַאב רעדעי סע טיג ץרוק ױזַא זיא סע לייוו

 ןוא דנַאל ןופ ךעלעקניוו עלַא ןיא לופ רע זיא ןעגנוקרעמַאב עצרוק יד ַא

 ,קיּפעשסױא ןייז טשינ ןעמ ןעק רעטרעװ עכעלטע ןיא .ןטיבעג עלַא ןיא

 ךיז ןגרָאמ ןוא ןגָאזנײרַא טנייה וליּפַא ןעק ןעמ .ןעמ ןעק ןגָאזנײרַא רעבָא

 ןוא ןשטנעמ ביל טָאה יאכז לייו -- טפָא טעשעג סע ןוא .ןטעברעביא

 יו טקנוּפ רעביירש עשידיי ביל טָאה רֶע ןוא .ביל םיא ןבָאה ןשטנעמ

 ןוא טנעמַארעּפמעט ךסַא טימ דיי ַא .ןדיי ךָאד זיא ןעמ -- עשיערבעה

 ןזעוועג ןענעז אמתסמ .טלַאטשעג עקּפערק עצנַאג ןייז ןוא םינּפ ןייז זיא ױזַא

 ,סעדייז יד ןשיווצ סעקינבושי
 ,סיוא יוזא ןיוש טמוק ,סאג טייז ןייא ףיוא ןטנאקאב א טעז יאכז זא

 רע רעדָא זַא -- !םולש :ןקידװערעהנָא ןוא ןקידװעעזנָא ץנַאג ןייז ךָאנ
 ענייז ןענעז סע סָאװ .םיא וצ טניירפ רעד רעדָא ,טניירפ םוצ רעבירַא טייג

 ךיא סייוו -- רעביירש ןשיערבעה א טימ שינעגעגאב א ייב רעטרעוו עטשרע
 ,תונשקע רעכעלדימרעדמוא טימ רעביירש ןשידיי ַא טגָאז רע סָאװ רָאנ ,טשינ
 יוזא טָא ...? תירבע ןביירש וצ ןביוהנא ןיוש ריא טעװ ןעוו : ָאי ךיא סייוו

 ,רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןופ ןײירַא ּפָאט ןיא טלעפעג ןטלָאװ סע יו

 .לארשי תנידמ ןיא ןעניווװ סָאװ ,רעביירש עשידיי ץוט ןביז עלַא

 רעביירש ןשידיי ןדעי ןופ טלָאװעג ןרעג טלָאװ יאכז דוד סָאװ ,םעד ץוח

 ןכאמ טלָאװעג דיי ןקיצנייא ןדעי ןופ ךיוא רע טלָאװ --- ןשיערבעה א ןכאמ

 רשפא סייוו ,טרָאװ א טימ תועט א בָאה ךיא זא ,ריא טניימ .םָאנָארטסא ןא
 .תועט ַא טכַאמ ריא זַא ,ךייא ךיא גָאז -- טרָאװ םעד ןופ שטייט םעד טשינ

 רעטסקיטכיו רעד רעכיז זיא יאכז דוד .םָאנָארטסַא ןַא שוריפב עקַאט
 -רעסבָא רעניילק רענעגייא ןַא טימ ;לארשי תנידמ ןיא טנַאטעלידיםָאנָארטסַא
 -רעביא ךיז טָאה רע ןוא ןזעוועג םיא ייב לָאמַא ןיב ךיא זַא ןוא .עירָאטַאװ

 ןעניפעג ןוא ןענעכערסיוא סעיצַאלעטסנָאק קילדנעצ רָאּפ ַא ןעק ךיא זַא ,טגייצ
 ...רעטיּפוי ןופ ןוא ןרוטַאס ןופ תונבל יד ןופ לָאצ יד סייוו ןוא למיה ןפיוא
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 טשינ ץלַא ךָאנ ביירש ךיא סָאװ ,רימ ףיוא ןזעוועג זייב רָאג ןיוש רע זיא

 ענייז ןופ ןיוש ךָאד ךיא ןיב טיבעג ןייא ףיוא םורָאװ ...תירבע ןייק
 ןטייוצ ןפיוא טרַאּפשעגניײא ױזַא ןייז ךיא לָאז עשזָאװרַאפ זיא ,ןשטנעמ

 ?טיבעג

 הדובכ זיא עימָאנָארטסא ןוא הצלה א זיא הצלה עשירבח א רעבָא

 וצ ןוא ןעמוק וצ ןטעברַאפ יאכז דוד ןבָאה רימ טּפָא יו -- חנומ המוקמב

 טָאה רע .ןוטעג ייוו זדנוא רע טָאה -- רעביירש עשידיי טימ יבמופב ןדער

 רעד רעביא ןושל ןשידיי ןופ ךָארב עסיורג יד טנָאמרעד רדסכ זדנוא
 רעבָא -- ץפיז ןקיטכירפיוא ןַא ןגיילוצ לָאמעלַא ןליפַא טגעלפ רע .טלעוו

 .תונעט עטכערעג טַאהעג ןבָאה רימ ןוא .טסיירטעג קינייװ זדנוא טָאה סָאד

 ןוא ןטעברַאפ .רעדיו םיא רימ ןגעלפ טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב רָאנ

 ןקיצרַאה ַאֹוַא וצ ןעמ ןעק הנעט ַא יװ רעמ רָאנ .עבלעז סָאד רעדיוװ -- רע

 | ,ןבָאה טשינ יאכז דוד יו רבח

 רעד הירבט ןיא ןוא הירבט ןייק ןרָאפעג ןעמַאזוצ רימ ןענעז לָאמַא
 גָאט םענעי ןיא ;הירבט ימח ,עטמירַאב ןרָאי רעטנזיוט ,יד טכוזַאב טָאטש

 ,םָאנָארטסא סלא ם"במר םעד ןגעװו עיצקעל א ס'יאכז טרעהעג ךיא בָאה

 געווקירוצ ןפיוא .םָאנָארטסַא-טנַאטעליד ַא ןופ עיצקעל ןייק טשינרָאג ןיוש

 רעכיירש טימ סובָאטײױא רעלופ רעד ןוא טכַאנ עבלַאה ןזעוועג ןיוש זיא
 טָא רָאנ .טלמירדעגנייא ןענעז עלַא זיב טעװעקטָאלּפעג גנַאל ױזַא טָאה

 טשינ טסעגרַאפ יאכז ןוא קירעפעלש ךיז טנגעזעצ ןעמ ןוא ביבא לת זיא

 -- ?תירבע ןביירש ןביוהנָא ןיוש ריא טעװ עשזנעוו זיא -- :ןגערפ וצ
 .קירעפעלש טרעפטנעעג ךיא בָאה ....ןֿפָאלשסיוא ךימ לעװ ךיא ךיג ױזַא

 עטסעב יד ןופ ביילקסיוא ןַא לבוי ַא םענייז וצ טכַאמעג טָאה יאכז זַא

 עגנַאל ןוטעג טָאש ַא ןעגנוטייצ עלַא ןיא דלַאב ךיז ןבָאה -- ענייז !'תורצק,
 טלַאה ןביירש עצרוק סָאד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע ןוא סעיזנעצער
 טשינ ריִמָאל רעבירעד זיא ...רענעייל ַא ןופ ןורכז ןיא ןטסגנעל םוצ ךיז

 -- ןבירשעג םיא ךיא טלָאװ .טערטרַָאּפ-ןעּפ ןעמיטניא ןקיזָאד םעד ןייז ךיראמ

 יאדוא רע טלָאװ ,ןושל-תירבע ןקידמוצמיצ ןיא -- הצע סיאכז טול
 ,טגלָאפעג טשינ ץלַא ךָאנ הצע ןייז רעבָא ךיא בָאה .רעצריק ןעמוקעגסיוא
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 לב בורז

 -יירד עטעּפש יד טניז .עװַאטלָאּפ ןיא ןריובעג -- 6

 לת ןיא טניוװ .לארשי ץרא ןיא קידנעטש ןרָאי רעקיס

 -- 2 דנַאב -- ןָאקיסקעל ןיימ :ךיוא עז -- .ביבא

 ,1687166 ןטייז

 קָאטש ייוצ -- 62 רעקסניּפ בוחר ףיוא ,ףוגנזיד רככ ןופ טירש א

 א טימ ןבוטש עסיורג עכעלטע ןופ הריד ענייש א ָאד זיא ךיוה רעד ןיא

 ןביוא ןופ רעכיב טימ לופקַאּפ זיא ןרעמיצ יד ןופ סנייא ; ןָאקלַאב ןסיורג

 ןגיל רעכיב יד זַא ,ךיז טכַאד -- ןײרַא טרָאד טמוק ןעמ זַא ,ּפָארַא זיב

 ןיא לגייפ יו ּפָארַא ריא ןופ ןעגנעה רעדָא ,ךיוא עילעטס רעד ףיוא טרָאד

 ַא טימ שיט-ביירש רעסיורג ַא טײטש בוטש ןטימ ןיא .הכוס רענייש ַא

 ןוא ,רעכיב ענעפָא קיצעביז-קיצכעז ַא ןגיל שיט ןפיוא ,ךַאלפ רענרעזעלג

 רעטיירב ַא ןוא ןרעטש ןטיירב ַא טימ ןַאמ ַא טציז שיט םעד טָא רעטניה

 -- 24641 רעמוניןָאפעלעט םעד ןָא יירד ַא טיג ןעמ זַא ,ןוא דרָאב רענרעבליז

 םיא טעז ןעמ סָאװ ,לכיימש ןכעלטיירב ַא טימ לוק קיטומטוג ַא טרעפטנע

 ןיא ןוא ?םש ימ -- רבדמ לבבורז :לוק-ןָאפעלעט ןיא טנעו ךרוד וליפַא

 וד טייו יװ ןופרעד קיגנעהּפָא -- םורַא העש רעבלַאה ַא רעדָא ,לטרעפ ַא

 לייוו ,סלבבורז יד ייב ייט ןעקנירט ןיוש וטסעוװ --- ףוגנזיד רככ ןופ טזיב

 .לבבורז יוז ךעלטניירפ ױזַא טקנוּפ זיא לבבורז ַאדירפ

 ןופ לבוי ןקירעי-קיצעביז םעד טרעייפעג לארשי תנידמ ןיא טָאה ןעמ זא
 רעביירש ,רענדער ,רעוט-רעטעברא ןשיטסינויצ-ילעוּפ ןכעלדימרעדמוא םעד

 שידיי ,תונושל ייווצ ףיוא ץלא סָאד ןוא --- לבבורז רבח םתס ןוא רָאטקעל ןוא

 רעטסרעלוּפָאּפ רעד טשינ ריש זיא רע זא ,ןזיוועגסיורא ךיז טָאה --- תירבע ןוא
 טיירב ןוא גנעל רעד רעביא טעייז סָאװ ,רעייז ַא יו .הנידמ רעד ןיא דיי

 רעביא טעייזעג טעטירַאלוּפָאּפ יד טָא רע טָאה ,שממ טלעוו רעצנַאג רעד ןופ

 רערעדנַא ןַא .תונורכז ענייז רע טביירש טציא .סעדער ענייז טימ טלעוו רעד
 לבבורז .טייקכעלקריוו יד רעביא רע טבעל רעטעּפש ןוא ,לכ םדוק טמולח
 יז רע טמולח טציא -- טייקכעלקריו יד טבעלעגרעביא טשרעוצ טָאה

 | .ןרַאומעמ יד ןיא ךרוד

 געט-טסבראה יד ןיא זא ,לאפוצ א ךרוד טכאמעג יוזא ךיז טָאה סע

 ןרָאפ"ייברַאפ ןיא סלבבורז יד ןענעז ,עיצקַא-יניס רעד ןופ געט יד ,6

 רימ סע זיא לָאמנייא ןוא ,ךסַא ןעזעג יאדווא ךיז ןבָאה רימ .זירַאּפ ןיא ןזעוועג
 ןטקַאּפעג ַא ןיא ןעייר יד ןשיווצ קירב רעד ףיוא שממ ןציז וצ ןעמוקעגסיוא
 םעד וצ ירפ ךיא ןיב ןעמוקעג .סלבבורז עדער ַא ןרעה ןוא ,לָאז ןסיורג
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 ןזעוועג ןיוש לָאז רעד זיא ,ןעמוקעג טשינ ןיב ךיא ירפ יו רעבָא ,טנוװָא

 ףױא טשינ םלוע רעד ךיז טזָאלרַאפ ,ןדער ףרַאד לבבורז זַא ,לופ-קַאּפ
 ןייז ןוא עמיטש ןייז ךָאנ טקנעבעגסיוא דמערפ רעד ןיא ןענעז עלא .םיסנ

 ַא יװ ןענעז סָאװ ,תובשחמ עשיטסימיטּפָא ענייז ןוא טסנוק רעשירָאטַארָא

 טימ טשימעג ,םירישה ריש ןופ תורוש עקידעקעמש יד ןופ םַאזלַאב
 .ןוורענ עשידיי עטרעדורעצ ףיוא ,ןוילעה לילג ןופ תיז ןמש ןטסעב

 -קירוצ טפרַאדעג ןבָאה סלבבורז יד זַא ,טכַאמעג ױזַא ךיז טָאה סע ןוא
 .עיצקא:-יניס רענעי ןופ געט עטסייה עמאס יד ןיא טקנוּפ לארשי ןייק ןעילפ

 ךיז ןבָאה סלבבורז יד רעבָא -- לסיבַא ןטרַאוװוצוצ טהצעעג םירבח ןבָאה

 םוצ עטאד יד ןטלאהוצנייא סולשאב רעייז ןיא טלקאוועג טשינ עגר א וליפא
 ,ליפָארּפ םעד ןיא טקרעמאבמוא ןייגייבראפ טשינ סע לָאז .גָאט

 זיא סע תמחמ ,הריד :רעקיטכיר -- זיוה סלבבורז ןגעקטנַא טקנוּפ

 םעד ןעיוב וצ ןביוהעגנָא 1956 ןיא ןעמ טָאה --- זיוה ןייז טשינ הלילח
 ןייז ףיוא ןייטש טפָא לבבורז טגעלפ .ביבא לת ןיא ןינביָאניק ןטסערג

 טָאה רע ןוא ,טרעטַאלפעג טָאה דרָאב יד ,ןזָאלבעג טָאה לטניוו ַא ,ןָאקלַאב

 עלַא יד טָא ריא טעז -- -- טסַאג םעד ןזיוועג ןוא טנַאה יד טקערטשעגסיוא
 זה םעד ןיא ךימ בָאה ךיא זַא ,טשרע ןעד סע זיא גנַאל יוװ ; םורַא רעזייה

 טענַאד ןופ טָאה ןעמ .ןזעוועג סענויד-דמַאז טעמכ ךָאנ ָאד ןענעז ,ןגױצעגנײרַא
 םורד םעד יא ןוא ןוקרי ןויב ןופצ םעד יא ןוא םי םעד יא ןעז טנעקעג

 ,טלעטשרַאפ ןטייז עלַא ןופ ןסיורד ןיא טנָאזירָאה רעד רימ זיא טציא .ופי זיב

 רעד רעבָא ,ןעלמוט ךעלשּפיה יאדווא טעװ סָאװ ,ָאניק רעד ךָאנ וצרעד ןוא

 ,ןסקאוו טעטש יד -- ןרָאװעג רעטיירב ראפרעד זיא טנָאזירָאה רעכעלרעניא
 ,ןגיוא עניימ ראפ --- טסקאוו דנאל סָאד

 חרזמ וצ ,סַאג-װָארַאזַאלרַא רעד ףיוא סָאװ ,ןיסעיל תיב םענייש םעניא
 ,"ףילמערק, םיא טפור דנַאל עצנַאג סָאד סָאװ ,ןינב תורדתסה םעד ןופ
 רעד ןופ וויכרַא רעד ָאד זיא ,טכַאמ ךיוא ןוא טכַארּפ ןוא סיורג ןייז בילוצ
 זיא ויכרַא ןקיזָאד םעד ןופ רָאטקעריד רעד .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי
 -סניא רעד ןופ ןרַאויכרַא ןוא סרעקעטָאילביב יד םיא ןגערפ טפָא .לבבורז
 זיא --- סייוו ףיוא ץרַאװש ןעניפעג וצ סע וװ .םיטרּפ עסיוועג ףיוא עיצוטיט

 ןופ ץלא רע טקנעדעג יװ יאס רעבָא ,הצע ןא ןבעג וצ רעווש לָאמא םיא
 ,טפמעקעגכרוד ,טבעלעגכרוד ,טכַאמעגכרוד ץלַא סָאד טָאה רע .קינייװנסיוא
 ייב טוג םיא זיא סע ןוא .טנָארפ-ףמָאק ןופ טייז רענעי רעדָא רעד ףיוא
 יד זיא סע סיז יװ לייוו .ןענָאמרעד ,ןענָאמרעד וצ ךיז טייהנגעלעג ַאזַא
 .ןזעוועג ןבערטש סָאד זיא רעסיז --- גנוכיירגרעד
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 (רעניטרַאכ רעניטרח ריאמ

 ייב עקוװעעיזדָאלָאק ןיא 1880 רעבמעווָאנ ןט29 ןריובעג

 1920 טניז .ןיוו ןיא ,לָאּפָאנרַאט ןיא טניווװעג ,לָאּפָאנרַאט
 ןיא -- 1935:1925 -- סיירעביא ןקירעינעצ ַא טימ --

 ,לארשי ץרא

 יד ,סעקינואו דמל עקירעביא יד ןענעז סע רעװ טשינ סייוו ךיא

 .רעט36 רעד זיא רעניטרח ריאמ זַא ,רעכיז רעבָא טייוו ךיא ,25 עקירעביא
 רעבָא טָאה רע ,ןבָאה ףרַאד שטנעמ רעליווװ ַא סָאװ ,תולעמ עלַא טָאה רע

 ןכוז טסיזמוא עקַאט ריא טעװ .וינע רעתמא ןַא זיא רע ,ןורסח ןרעווש ןייא
 קנַאד ַא שטָאכ ,טרָאד םיא ָאטינ ,ןָאקיסקעל סנעזייר ןיא וליפַא ןעמָאנ ןייז

 -ןיירא ָאי ןטרָאד ןייז וצ יואר ןעוועג הכוז ךסא ,ךסא ןענעז העּפשה ןייז
 ןבעג רימָאל ,ןָאקיסקעל ןטנָאמרעד ןיא ָאטשינ זיא רע לייוו ןוא .ןייגוצ

 שטָאכ .עירעס רעקיזָאד רעד ןיא ןרעניטרח ןגעוו סעטַאד עשיפַארגָאיב לסינַא

 -רעב ןופ טמַאטש רע :תוכייש םעד ןיא טשינ ךעלטנייוועג סע ןעוט רימ
 סָאװ ,ןָאטירַאכ ןזעוועג לָאמַא זיא ןעמָאנ סהחּפשמ ןייז ,ןדיי רעוועשטיד

 טביירש ןעמ ןוא ''רעניטרח,, ףיֹוא טשישטיידרַאפ עיצילַאג ןיא סע טָאה ןעמ
 ."ח, ַא טימ אקוװד םימעט-קודקיד בילֹוצ ,תועבורמ תויתוא יד טימ סע

 טשרע טרירוטאמ רעבָא ,ןרעב ןיא טרידוטש רע טָאה 1905 ןוא 1902 ןשיװצ

 ןיא עלוש-לרעּפ רעד ןיא רערעל ןזעוועג ,1912 רָאי ןיא ץיווָאנרעשט ןיא

 טעטיזרעװינוא רעד ףיוא טרידוטש .1912-1910 ןרָאי יד ןיא לָאּפָאנרַאט

 ,1920-1914 לָאּפָאנרַאט ןיא םויזַאנמיג ןיא רערעל ,1914-1912 ןיוװו ןיא

 ןוא ןעגנוטייצ ךסַא ןיא טעברַאעגטימ טענַאד ןופ ,לארשי ץרא ןייק רעבירַא

 םילשורי ןיא טניווװועג לארשי ץרא ןיא .שידיי ןוא שיערבעה ןיא ןטפירשטייצ
 -1925 .החּפשמ סיורפ ןייז ןופ זיוה-השורי ַא ןיא םירעש האמ לַאטרַאוװק ןיא

 -לטימ :דנַאטשנגעק -- ןיוו ןיא םויגָאגַאדעּפ ןיא רערעל ןזעוועג 5

 "םלועה,, םעד טריגַאדער 1950-1948 ,רוטַארעטיל עשיערבעה עכעלרעטלַא
 ןטמירַאב לָאמַא ןקיזָאד םעד ןופ ץנעטסיזקע רעד ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא --

 טריגַאדער 1908-1907 ןרָאי יד ןיא .רָאי 40 טריטסיזקע טָאה סָאװ ,טַאלבנכָאװ

 טַאלב שיטסירָאמוה ַא ןבעגעגסורַא 1909 ,טַאלבגָאט, רעגרעבמעל סָאד
 ענייז ןעניישרעד טייצ רענעי ןיא .גרעבמעל ןיא ,''רעדורב רעטוג רעד,

 ;רעטעלב ענלצנייא ףיוא ןטָאנ ענעגייא ענייז טימ רעדיל עכעלמיטסקלָאפ

 1907 ןיא .ןרַאדנעלַאק עשיצילַאג יד ןיא סעירעס-רעדיל עשיריל ךיוא ןוא
 עירעס ַא טימ םוטנדיי עשיצילַאג עצנַאג סָאד טרעדורעגפיוא שממ רע טָאה

 עקיױָאד יד '!רעצב לארשי תסנכ, ןעמָאנ ןרעטנוא ןעלקיטרַא 12 ןוֿפ
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 ריפ טנעמַאלרַאּפ ןשיכיירטסע ןיא טריפעגניירַא טלָאמעד ןבָאה ןעלקיטרַא

 יד ,גַאטסכײר םוצ ןלַאװו תעשב ןזעװעג זיא סע ,ןטַאטוּפעד עשיטסינויצ

 תנידמ ןיא .םֶרָאפ-ערושָארב א ןיא ןענישרעד ךיוא זיא ןעלקעטרא עירעס

 :רפסיקנעדעג ןקימענרַאפ םעד טריגַאדערטימ רעניטרח טָאה לארשי
 ,לָאּפָאנרַאט

 ,םעד טימ טנעקַאב גרעבמעל ןיא ךימ ךיא בָאה 1910 רָאי ןיא

 םעד ,רעבמיא בקעי לאומש רעקיריל ןכעלרעדנווו ,ןקירעי-21 טלָאמעד

 טקוקעגניירַא טָאה רעבמיא .י .ש .ךיא --- 16 .הוקתה-לעב םעד ןופ קינעמילּפ

 טלכיימשעג ןבָאה ןגיוא עקידנטכייל ענייז ,םיריש עניימ ןופ תורוש יד ןיא

 סָאװ ,ןרעה רעירפ ליוו רע .טגָאזעג טשינרָאג טָאה רע רָאנ ,טייקסטוג טימ

 ןסיורד ןיא ,קיטימכָאנ קיטנוז ַא זיא טָא ןוא .ןגָאז וצ ןבָאה טעװ רעניטרח

 "ָאזרָאק, םעד ףיוא עפאק ןטרעכיורראפ א ןיא ןוא טנגער ןוא טקיטסבראה

 ַא ,רע טמוק טָא ןרעניטרח ףיוא ןרעבמיא טימ רימ ןטרַאװ גרעבמעל ןיא

 ןופ עסַאמירג רעקיכיא ןַא טימ םינּפ א ןלירב ,רערַאד ַא ,רעכעלכיוה

 יױזא ,לענש-לענש טדער רע !ךעבענ ףגָאז וצ טיירג לָאמעלא ,תונמחר

 זיא רע ןוא ןרעדנַא ןיא טרָאװ ןייא ןײרַא שזַא ךיז ןּפַאכ סע זַא ,לענש

 ,םיריש עניימ טימ ךיוא רע טוט סָאד ןוא .תוכז ףכל ןד ץלא ןוא קיביײא

 םעד טפָא טשטיינק ,די בתכ ןיא ךיז טפיטרַאפ רע .םיא טזייוו רעבמיא סָאװ

 -זייו םעד ףיוא רע טביוה טרָאד ןוא ָאד ,טרָאד ןוא ָאד טלכיימש ,ןרעטש

 רעילב רעטכידעג ַא שממ ןיא סָאװ ,עילעטסיזיוהעפַאק רעד וצ רעגניפ
 :לסקַא ןיא ּפַאלק ַא רימ רע טיג ךעלדנע ןוא ךיור-ןטערָאגיצ ןופ ןקלָאװ

 רע ןוא -- טוג ןייז טעװ סע זַא ,רָאנ ,טוג זיא סע זַא ,טשינ גָאז ךיא
 ןייז ןלעו -- תורוש ָאד ןענעז סע ביוא ןוא :תורוש עכעלטע דלַאב טריטיצ

 רעשירַארעטיל רעטשרע רעד ןועװעג ןענעז רעטרעװ ענעי ...םיריש
 -סעגרַאפמוא ןַא ןוא רעקידנרידיצעד ַא .ןבעל ןיימ ןיא לַארטש-סגנונפָאה
 .רעכעל

 ןופ םיריש יד ףיוא תוניבמ טגערפעג רָאנ טשינ טָאה רעבמיא רעבָא
 ןרעניטרח ןזיוועג ןוא טייהנגעלעג יד טצונעגסיוא טָאה רע ,טניירפ ןגנוי ןייז

 רעשינעמכַאפ ַא ןביױהעגנָא ךיז טָאה ָאד ןוא .רעדיל טנעגייא עיינ רָאּפ ַא ךיוא
 ןענַאטשרַאפ טשינ ןצנַאגניא טלָאמעד ךָאנ כָאה ךיא סָאװ -- סעומש

 עכעלמיטסקלָאפ ןוא הנותח רעשידיי ַא ןגעוו רעדיל עכעלמיטסקלָאפ ןופי-

 ןיק, טיונ בילוצ ןזומ סָאװ ,תוחּפשמ עסיורג ןופ סעטַאט ןגעװ רעדיל
 זיב -- "טיט ןרעװש א ףױא ,ןבעל רעטיב א ףיוא ןרָאפ עקירעמא

 תוררועתה סקלָאפ ַא וצ ןפור עשיאיבנ טשינ ריש ןוא ,עפייר שיטילָאּפ
 טָאה ןעמ זא ,רעבָא .גנאג א ךימ גלָאפ זיא -- "רעצב לארשי תסנכ;
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 ןזרעפ יד יַאס זַא ,ןייטשרַאפ טנעקעג ןיוש ןעמ טָאה ,ןרעניטרח טנעקעג

 רעד םורָאװ .ץרַאה ןקידנביל ןייא ןיא ןטכיולעגפיוא ןבָאה עזָארּפ יד יאס ןוא

 ֹוצ ןעיורטראפ םעד ןוא עביל רעד טָא תמחמ ןוא .עביל ךָאד זיא רקיע

 ןייז ףיוא ,גנונימ סרעניטרח ףיוא טזָאלרַאפ ךיז ןעמ טָאה ןרעניטרח
 יד ןוא .גנודליב רענײמעגלַא ןוא רעשידיי רעסיורג ןייז ףיוא ,תוניבמ

 םיא טימ ןזעוװעג הצע לאוש ךיז ןבָאה עיצילַאג ןופ ןטעָאּפ עשידיי עטסיימ

 .טייקכעלטנפע רעד ןיא ןעגנופַאש ערעייז טזָאלעגסױרַא ןבָאה ייז רעדייא --
 ןייז -- םורַא ןייז ןופ ןטעָאּפ עשידיי ךסַא ייב סעיציבמַא טקעװעג טָאה רע

 ךיז ,טלָאהַאב ךיז ,ןטָאש ןיא ןבילבעג ץעגרע זיא עיציבמַא ענעגייא

 רָאג ךָאד זיא געװ ןייז זַא ,ןגָאז רע טגעלפ לָאמנייא טשינ .טלקַאװעג

 -טנייוועג יוו יירפ ןטָאנ ןבירשעג ןוא ןטָאנ טנעיילעג טָאה רע ןוא --- קיזומ

 רָאג זיא געװ ןייז זַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה טָא ןוא .טפירש עכעל

 ןרָאי יד ןענעז לייוורעד ןוא --- טפַאשנסיװ רָאג רשפא ןוא קיטסיצילבופ
 רעדניק-עיצקעטָארּפ עשירַארעטיל ענייז ןוא םידימלת ענייז ןוא ןעגנַאגעג

 טבעלעג ךיז טָאה ,רעניטרח ,ןילַא רע ןוא טכיירגרעד ךסַא טּפָא ןבָאה
 הדומ זומ ךיא ןוא .טקַארט ןסיורג ןופ טייז רעד ייב .ןבעל ליטש ןייז טימ
 .ןעגנורעדנַאװ ,עשרַאװ ...ץנעדיווע רעד ןופ ןריולרַאפ םיא בָאה ךיא זַא ,ןייז

 ...לאערטנָאמ ,עקיסקעמ ,קרָאי וינ ,סערייא סָאנעוב ,ןרָאבלעמ ,תומחלמ

 ,1950 רעמוז ןיא ,םילשורי ןיא ךוזַאב-גָאט-ןייא רעצרוק ַא זיא טָא ןוא

 ךיז טנפע ,העש ַא ּפָא ךימ ור ךיא ווו ,טניירפ ַא ןופ בוטש ַא ןיא ןוא

 קיצרעפ רַאפ ןופ םינּפ ַא ןופ ץילב ַא גנולצולּפ עזרעד ךיא ןוא ריט יד

 .גרעבמעל ןיא 'יאיצאבא, עפַאק ןיא קיטימכָאנ קיטנוז םענעי ןופ --- רָאי

 -- -- ץלַא ץלַא ,רָאנ םולח ַא ןזעוועג זיא ץלַא זַא ,רימ ךיז טכַאד עגר ַא ןוא

 טשינ ןיוש טמוק שינעגעגַאב יד זַא ,רָאג רימ ךיז טכַאד רעטעּפש עגר ַא ןוא
 רימ וצ וצ טייג רעניטרח ןוא ...רענעי ףיוא רָאג ןוא טלעוו רעד ףיוא רָאפ

 ,עסַאמירג ַא ךיז ףיוא קידנעטש טָאה סָאװ םינּפ ןקידנעלכיימש ןייז טימ ןוא

 ןכָארבעג ןוא ליטש ַא טימ טציא רע טנָאז -- ךעבענ :טגָאזעג טלָאװ סע יו

 ןוא םורֵא ךימ טמענ רע ןוא ...ָאטשינ ןיוש זיא בקעי לאומש ןוא :לוק

 טשינ זיא סע זא ,ךימ ןָאמרעד ךיא ןוא סיוא טוג ץנאג ךיז ןענייוו רימ
 ,עטרַאה יד טָא רָאנ ןוא טלעוו ענעי טשינ זיא סע ןוא ןזעוועג ץלַא םולח ןייק

 ןענָאילימ סקעז ווז טרָאד קעװַא זיא בקעי לאומש ןוא .טלעוו עשיגַארט

 ךָאנ ָאי ןלָאז ייוצ רימ זַא טלָאװעג טָאה לרוג רעד ןוא -- קעװַא ןענעז

 לַאפוצ םענדָאמ ַא סיּפע ךרוד זיא ,רעניטרח ,רע ןוא --- לסיבַא ןביילב

 טָאה רע ןוא גָאט ַא ףיוא םילשורי ןיא ָאד ןיב ךיא זַא ,ןרָאװעג רָאװעג

 ,טכוזעגפיוא ךימ
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 ןטלַא ןטוג ןיימ ףיוא ךוז ךיא ןוא -- 1955 גנילירפרַאפ זיא טָא ןוא
 ןוא ּפָארַא ּפערט .םילשורי ןיא םירעש האמ ןיא גנוניווװ ןייז ןיא טניירפ

 ףיוא טקנוּפ ןטסשידי םעד טָא ןיא ,עלעקזייה ןיילק ַא ןיא ,ףױרַא ּפערט

 ןיוש זומ סָאװ ,יורפ ןייז טימ טניווז ,גָאט ןקיטנייה םייב טלעו רעד רָאג

 לקינַאג ןיילק ַא טימ ,עלעביטש ןיילק ַא ןיא ,טעב סָאד ןטיה ןרָאי טניז

 ץרַאה ןייז ןוא שירפ זיא ןורכז ןייז .רעניטרח ריאמ -- ןרָאג ןטשרע ןפיוא

 וצ ביל רע טָאה לָאמעלַא יװ -- ןוא לָאמעלַא יו קידנביל ןוא גנוי זיא

 רָאנ טשינ טָאה רע ןוא .רָאמוה ןטוג ַא טימ ץלַא ןוא עלהשעמ ַא ןלייצרעד

 ןוא ןרעה םוצ רעיוא קיטומטוג א ךיוא רָאנ ,ןדער םוצ ליומ טשטנעבעג א

 -- ךעלשטנעמ סָאװ ,ץלַא ןוא ;שידיי סָאװ ,ץלַא לייוו --- ןרעוװ וצ לעּפתנ

 .םיא טריסערעטניא

 .ןברָאטשעג םירוסי ערעווש ןיא יורפ ןייז זיא בורקב רָאג

 -- טירש עטשרע ערעייז טריפעג ייז טָאה רע סָאװ ,רעטכיד ךסַא !

 ערעדנַא ...טירש עטצעל ערעייז טכַאמעג ךיוא ןרָאי יד ןיא ןיוש ןבָאה

 ערעדנַא --- רוטַארעטיל רעד ןיא ןוא ןבעל ןיא טייוו-טעה ןעגנַאגרַאפ ןענעז

 רע יװ ןבילבעג זיא ,רעניטרח ,ןײלַא רע :ןגעוו עקיטייז ףיוא קעװַא ןענעז
 --- ןזעוועג זיא

 זא ,רעבָא -- סעקינואו דמל 25 ערעדנא יד ןענעז סע רעוו טשינ סייוו ךיא |
 םעד ןיא רעניטרח ריאמ זיא ןעמָאנ ןייז זַא ; ייז ןשיווצ ןט26 םעד ןעק ךיא
 ,טשינ ךיא לפייווצ םעד ןיא ,םענייז לוגליג ןשידרע ןקיזָאד

1955 
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 רעווָאקַאטרַאט הירא .רד
 טניווװעג .עיצילַאג ןיא ,דָארב ןיא 1897 רָאי ןיא ןריובעג

 ןופ .1939 רָאי םעד זיב ןלױּפ ןיא ןוא ךיירטסע ןיא
 ןיא טלָאמעד טניז ןוא קרָאי וינ ןיא 1946 זיב 9

 ,לארשי ץרא

 סָאװ ,טענַאלּפ ַא וצ קלָאפ עשידיי סָאד ןכיילגרַאפ לָאז ןעמ ביוא

 ךָאד סע זיא ױזַא ןוא -- טייצ ןוא חטש ןופ ןרעפס עקיבייא יד ןיא טרעדנַאוװ

 ,טילעטַאס ַא וצ רעװָאקַאטרַאט הירא .רד םעד ןכיײלגרַאפ ןעמ ףרַאד --- עקַאט

 ןשידי םעד םורַא קיבייא טרעדנַאװ סָאװ ,טילעטַאס ןכעלטפַאשנסיװ ַא

 רעד טרעדנַאװ ןיהַאווװ ןייגרעד רדסכ ליוו רעווָאקַאטרַאט .רד ,רע ...טענַאלּפ

 רעד טייב -- גנוטכיר יד טניפעג רע ךיג ױזַא רעבָא ?טענַאלּפ רעקיזָאד

 זומ רעווָאקאטראט .רד ןוא טייקיסעמצעזעג עקיטציא זיב ןייז טענאלּפ

 םעד ףיוא טקוק רע ןוא וימי לכ טסינויצ א זיא .ט .א .רד .יינ סָאד ןופ ןביוהנָא

 רעד זַא ,רדסכ רע טעז אליממ ןוא ןלירב עסייוו-יולב ךרוד טענַאלּפ ןשידיי

 סע זיא רשפא ןוא .ןויצ ןייק רָאנ ןוא ןויצ ןייק טרעדנַאװ טענַאלּפ

 .ױזַא עקַאט
 ,רערעדנַאװ-טלעוו לקיטש ַא ןזעוועג לָאמַא ןילַא ןיב ךיא יװ ױזַא ןוא

 ןעײל -- ךיוא קיטסיטַאטס וליפַא ,ךימ טריסערעטניא עיפַארגָאמעד ןוא

 רימ ןענעז סעיצַאטידעמ ענייז .ט .א .רד ןופ ןעייסע יד ןרעג לָאמעלַא ךיא

 שיעּפָאריײא ןוא קיאור שיפָאזָאליפ לָאמעלַא ןענעז ייז לייוו --- ןצרַאה םוצ

 רעטַאעט ןיא ןסעזעג טלָאװ ךיא יו לָאמעלַא ךימ ליפ ךיא רעבָא ,טנַאגעלע

 ןופ קילעפוצ ןיוש סייו ךיא רָאנ ,עמארד רעקידנענאּפש א רעייז ףיוא

 ןייק ןריפ ןגעוו סרעװָאקַאטרַאט עלַא ...לַאניפ ןוא סקַאמילק ריא רעירפ

 םתס רָאנ סע גָאז ךיא .ןריפסיוא יד טימ טשינ ָאד ריזימעלָאּפ ךיא .ןויצ
 ןכוז וצ זיא תמא רעשידי רעטצעל רעד זַא ,זיא תמא רעתמא רעד .ױזַא

 .םעד טימ גונעג ןוא .עטכישעג רעד ןיא רָאנ ןוא עיפַארגָאעג רעד ןיא טשינ

 סייו טביירש רע יו -- טביירש ןוא טדער רעװָאקַאטרַאט הירא .רד

 -- רעטרעװ יד טלייצ רע ,עילָאװַאּפ רעייז רע טדער ןדער ,טשינ ךיא

 -- שיזיוצנַארפ ,שיליוּפ ,שטייד ,שילגנע ,תירבע ,שידיי :תונושל ךסַא ןיא

 טפָא ךיז ןבָאה רימ .ןעגנורעדנאוו עשידיי ןגעוו -- תונושל יד עלא ןיא ןוא

 רימ יו יוזא ,לעיציפָא יוזא לָאמ עלא ןוא ,רעדנעל יילרעלא ןיא ןוא ןפָארטעג

 סע .ןרעדנַא םוצ רענייא הנעט ַא סיּפע שיטַאמָאלּפיד ןגיוושרַאפ ןטלָאװ
 רעוװָאקַאטרַאט ןוא ןשטנעמ ןשיווצ ןעגנואיצַאב ןיא ױזַא סיּפע ךיז טכַאמ
 רעייז לָאמעלַא ייטדיײלקַאב, רע לייוו ,ךעלפעה רעייז לָאמעלַא אקווד זיא
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 ,סנכייצ-ריטיצ ןיא ןבירשעג "טדײלקַאב ,, טרָאװ סָאד בָאה ךיא ,ןטמַא עכיוה

 א זיא רע .ןושל -עמאמ ןיא טרָאװ:דמערפ א זיא סע לייו ראפרעד רָאנ

 טָאה רע ,ןטוטיטסניא עכעלטפַאשנסיװ ןוא ןטעטיזרעװינוא ףיוא רָאטקעל

 "טלעוו ןשידיי םעד לָאמעלַא טריטנעזערּפער רע ,ןטַארָאטקָאד עכעלטע ללכב

 רָאג ףיױא טריגעלעד טרעװ רע ןוא ראטינגיד רעכיױה א יװ סערגנָאק
 -טפַאשנסיװ ןזײװסױרַא ףרַאד ןעמ ווו טרָאד לָאמעלַא ןוא ,סעיסימ עקיטכיוו

 טקַאט ןשיטַאמָאלּפיד ןייז ףיוא ...ןגַארפ עקידנענערב ןיא םזיציַאטס ןכעל

 זיא רע זַא ,ךעלריטַאנ ךיוא זיא סע ,ןזָאלרַאפ לָאמעלַא ךיז ןעמ ןעק

 -- ?'םוא,, רעדָא ,יָאנ-וי, רעד טימ ןפוא םענעי רעדָא ,םעד ףיוא ןדנוברַאפ

 .רעקלעפ עטקינייארַאפ

 ,ןסיוו ַא זיא סָאװ ,עיגָאלָאיצַאס עשידיי יד ןבָאה ןעניז ןיא עקיבייא סָאד

 יד ןבָאה ןעניז ןיא עקיבייא סָאד ,ךיוא המשנ ַא ןוא ףוג ַא טָאה סָאװ

 טמרָאפעג טָאה -- ןטמַא עשיטַאמָאלּפיד טעמכ יד ךיוא ןוא סערדעטַאק

 -שינָאריא לסיבא ,לכיימש א לָאמא םיוק ,טסנרע קיביײיא .םינּפ סרעווָאקאטראט

 עצרַאװש לָאמַא יד ,רעטרעװ עטלייצעג ,עמיטש עפיט ַא ,שיטַאמָאלּפיד

 עכעלטע .ליומ םורַא טסנרע ןטספיט ןופ ןשטיינק ,ףױרַא טמעקרַאפ --- רָאה

 ןבָאה וצ סעיצַאגעלעד עשירבח טימ ןעמוקעגסיוא רימ סע זיא לָאמ

 טָאה רע .רעוװָאקַאטרַאט .רד טימ -- ןצנעידיוא טעמכ -- ןשינעגעגַאב

 -- טמַא ןייז ןופ ןעמַאר ןיא -- ןוט וצ טגָאזעגוצ טשינ ןוא ָאי לָאמעלַא

 הליחתכל .ןטעשזדוב ןגעו טדערעג דלַאב טָאה רע .עטרעדָאפעג סָאד

 ליטש טָאה רע תמחמ ,גנורעדָאפ יד טפלעה ַא ףיוא ןריצודער ןטעבעג

 ןעיוצ ...ןטריצודער םעד ןופ טפלעה א יו יאס ןקיליוואב וצ ןסָאלשאב
 עשידיי עלַא ןעװ -- :ןרעהסױרַא טנעקעג רָאלק ןעמ טָאה רעטרעוו ענייז

 -- ייז ןופ טרעדָאפ ןעמ סָאװ ,ץלַא טריפעגסיוא ןטלָאװ סעיצוטיטסניא
 -יטסניא עשידיי ןייא שטָאכ טלעװ רעד ןיא ןזעוועג טנייה ךָאנ טלָאװ ווו

 טריטידעמ סָאװ ,רעװָאקַאטרַאט .,רד יו ,טוג ױזַא סע טסייוו ךָאנ רעוו ? עיצוס
 ...ןדיי ייב קיטסיטַאטס רעביא רדסכ

 סָאװ ,קנַאדעג טלעו רעשידיי ךיז טרימרָאפ ױזַא טָא :לכה ךס ןיא
 "רעקלעפ ןופ קלָאפ,, סָאד רעדָא ,קלָאפ-טלעװ עשידיי סָאד ווו ץעגרע טריפ

 ענייז ןופ םענייא ןיא ןפורעגנָא סע טָאה רעװָאקַאטרַאט הירא .רד יו
 .ןעייסע עטסטנַאסערעטניא

,57 
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 יק סרבט ןנהחוי

 ןיא ןרָאי .עילָאדָאּפ ,ווָאקיּפש ןיא 1900 רָאי ןיא ןריובעג

 ,יא לָאמ עכעלטע .,עקירעמַא ןיא ,דנַאלשטיײיד ןיא ,סעדָא

 ,ביבא לת ןיא קידנעטש 1948 טניז ,לארשי ץרא

 טקנוטעגנייא זיא ןוא ןוז ַא סניבר ַא זיא --- יקסרעווט --- יקסרבט ןנחוי

 טשינ רע טציז לוטש רעשינבר ןייק ףיוא שטָאכ ןוא סוחיי ןשינבר ןיא

 םירבה ףיוא תויכז ןעניפעג ןוא ןשטנעב ןייא ןיא רעבָא רע טלַאה -- ןיילַא

 .םענעי ןוא ךיז ןענרעל ןייא ןיא רע טלַאה םעד ץוח .ןשטנעמ םתס ףיוא ןוא

 "עגכרוד ןיוש רע טָאה ליפיוזַא -- טלעװ רעד ףיוא ןטעטלוקַאפ ליפיוו

 רע זיא ליפזַא ףיוא -- טלעוו רעד ףיוא סערדעטַאק ליפיוו ןוא טרידוטש

 .רָאטקעל ַא ןזעוועג ןײלַא ןיוש

 ןייז ןוא סעמעט עשיפָאזָאליפ ףיוא ןעייסע טביירש יקסרעווט ןנחוי

 ןענעז עזָארּפ רעשירעלייצרעד ,רעשירעלטסניק רעד ןיא טעטילַאיצעּפס

 סיּפע ךיוא זיא ןענַאמָאר עשיפַארגָאיב ןביירש סָאד .ןענַאמָאר עשיפַארגָאיב

 דמערפ ַא ןיא ןילַא ךיז ןופ ןפױלטנַא ןופ ,תוריזנ ןופ םרָאפ עשילָאכמיס ַא

 יד ןוא .תוביס ערעדנַא רעדָא ,יד בילוצ -- טנעָאנ זיא סָאװ ,ןבעל

 עשידיי סע ןענעז ךעלריטַאנ -- ןענַאמָאר עשיפַארגָאיב יד ןופ ןטלַאטשעג

 ןופ טייצ ןוא חטש ןופ ןעלקניוו עלַא ןופ ןעמונעג ןענעז --- ןטלַאטשעג

 יד טלָאװ רע יװ ױזַא טָא --- רחואמו םדקומ ןיא ,עטכישעג רעשידיי רעד

 עקידוועריר קיביײא ענייז ןיא םוצמיצ ַא ןיא ןטלַאהעג טלעוו עשידיי עצנַאג

 עקירעמַא ןופ טסַאטנַאפ רעד ,חנ לאונמע יכדרמ :טנעה עזעוורענ-שינבר ןוא

 ןוא ,םילשורי ףוס םוצ ןוא ,ןילָאװ ןופ דיומ רערימדול יד ןוא עמעט ַא זיא

 עדעי ןוא .עמעט ַא יאדווא זיא ךיירקנַארפ ןופ סופיירד ןַאטיּפַאק רעד

 ,תובהלתה רעשיבר עקאט ןיינ ,רעשידיסח רעבלעז רעד טימ טלאטשעג

 ןייק טשינ ןוא -- תובהלתה ליפוזַא ןשטנעמ ןייא ייב ךיז טמענ טענַאװ ןופ

 !תובהלתה רעטבעלעגרעביא עקַאט רָאנ ,רעטליּפשעג

 העימשה שוח םעד טימ ןליפ וצ ןוא שממ ןגיוא יד טימ ןעז וצ ידכ ןוא

 ןנחוי וװ ,טנװָא ןא ףיוא ןייזייב ןעמ ףראד .תובהלתה םעד ןופ טייקטכע יד

 ןיא טפָא רעיײז ךיז טכַאמ טייהנגעלעג ַאזַא ןוא ,ףיוא טערט יקסרעווט

 טפַאשנדײל עליטש לקיטש ַא טָאה רע לייוו רַאפרעד סע זיא יצ .ביבא לת

 רעקיצנייא רעד טעמכ זיא רע לייוו רַאפרעד סע זיא רעדָא ,יילטערב., ןרַאפ

 םיא טעברַאפ ןעמ זַא ,''!ןיינ,, ןגָאז טשינ ןעק סָאװ ,רעביירש רעשיערבעה

 סָאד יו עטייוצ סָאד רעכיג זַא ,ןיימ ךיא .טשינ ךיא סייוו -- ןדער וצ

 .ןעמַאוצ עדייב רשפא ןוא .עטשרע
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 סָאװ ,םינּפ ַא ,דנָאלב ,ןכירטש-םינּפ עפרַאש-ןיד ,רעכיוה ןייק טשינ
 ...ןיא ןטכַארטנײרַא קיבײא ןוא טסנרע ליפוצ בילוצ --- ןטלעז רעייז טכַאל

 רימ סע זיא לארשי תנידמ ןיא רעטעּפש ןוא עקירעמא ןיא רעירפ .טייקסטוג

 ןענעז םייה ןייז ןוא .םייה ןייז ןיא ןכוזַאב וצ ןיקסרעווט ןעמוקעגסיוא
 -עגכרוד עקַאט רעטיול טימ ןרעמיצ-קעטָאילביב עסיורג עכעלטע ךעלטנגייא

 -- טיבעג ַא ָאטשינ .קירב רעד זיב עילעטס רעד ןופ ,רעכיב עטרידוטש
 ,ףפס ַא רעדָא ,ךוב ַא ָאטשינ ,םיא ןיא יקב ַא ןייז טשינ לָאז יקסרעווט

 .םעד ןיא טרעטעלבעג תוחּפל רעדָא ,טנעיילעג ןבָאה טשינ סע לָאז רע

 ןילּפיצסיד רעכעלרעניא ןַא ןופ טמוק יז שטָאכ סָאװ ,תווינע יד וצרעד ןוא

 ,טכע יז זיא ,גנוגייצרעביא רעשיפָאזָאליפ ןוא

 ףיוא ןבָאה טלָאװעג ןבָאה -- רעביײירש עשידיי -- רימ טּפָא יוװ

 ןקילײטַאב ךיז לָאז רעביירש רעשיערבעה ַא ךיוא זַא ,טנװָא ןַא ןרעזדנוא

 טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה רימ זיב ,םעד ןגעוו טכַארטעג גנַאל ױזַא רימ ןבָאה

 רֶע ןוא טגָאזעגּפָא טשינ לָאמנייק טָאה רע ןוא .ןיקסרעווט ןנחוי ... .ףיוא
 טָאה טדערעג .לקניוו-קוק ןרעדנַא ןַא ןופ ןגָאז וצ סיּפע טַאהעג לָאמעלַא טָאה

 ןַא יו ,שידיי ביל טָאה רע זַא .טפַאשניוװװעג בילוצ ,תירבע לָאמעלַא רע

 רע טציז טָא ןוא .ךעלדנעטשרַאפבלעז זיא ,טייקשידיי ןופ לייט ןלַארגעטניא

 יד טפָא ,טכַאמרַאפ ןגיוא יד ,טייז רעד ייב לָאמעלַא .עניב רעד ףיוא

 ,טרירטנעצנָאק ,ךעלגעווַאבמוא טציז רע .ןגיוא יד רעביא -- טנעה עזעוורענ
 ףעמוק טעװ ןדער וצ עייר ןייז זיב ,העש ַא ןרעיודעג וליפַא סע געמ

 :טנַאּפשעג זיא לַאז ןיא םלוע רעד ,רענדער םירבח יד .םיא ןעמ טפור טָא ןוא

 ןזעוועג טייצ עצנַאג יד ךָאד זיא רע ? םיא טפור ןעמ זַא ,טרעהעג רע טָאה

 ןַאטנעמָאמ טריגַאער יקסרעווט רעבָא ...תומלוע ןיא ןגָארטרַאפ ץעגרע
 -- הכרב ןוא ןשטנעב טימ לופ קיבײא -- עמיטש-רָאנעט עפרַאש ןייז ןוא

 -- לוטש ןופ ןעמַאװצ םיא טימ ןביוהעגפיוא ךיז טלָאוװ יז יווװ ױזַא טָא

 ןוא םורַא ןדער וצ ןָא טביוה רע .ךיוה דלַאב ןוא ,ןדער ןָא טביוה רע ןוא

 ךָאנ ,ךיז ןעמ טקערש לסיבַא ,עמעט רעד וצ טקעריד ןעוו ןטלעז ,םורַא

 ןסעגרַאפ רע טָאה רשפא -- עדַארטסע רעד ףיוא ןציז קידנזעװּפָא ַאזַא

 תואיקב טימ טדער רע ןוא ,יוו ךָאנ ןוא ,טקנעדעג רע .ןיינ רעבָא . . .עמעט יד

 ךיוא לָאמַא טָאה רע .תודע ןַא ךיא ןיב ױזַא זיא סע זַא ןוא .טפַאשטנעק ןוא
 -טנַאקַאב ןייז ןופ טרירעג רַאבקנַאד ןזעוועג ןיב ךיא ןוא טדערעג רימ ןגעוו
 ,רעכיב עניימ טימ טפַאש
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 ינס ַאי ףלָאוו .א

 .שזדָאל ןיא ןרָאי .1897 רָאי ןיא ווָאכעלעשז ןיא ןריובעג

 תנידמ ןיא 1948 .דנאלסור ןיא המחלמ-טלעוו עטייווצ

 ןג תמר ןיא טניוװ ,לארשי

 -גנַאל רעד ,ןעייסע עשירַארעטיל ןופ רעביירש ױעד ,ינסָאי ףלָאװ .א

 א זיא ,רעכיב-רוכזי ןופ רָאטקאדער רעד ,טסילאנרושז רעשידיי רעקירָאי
 סָאװ ,רעשזדָאל ַא רעדָא ;שזדָאל ןיא טניווװעג טָאה סָאװ ,רעװָאכעלעשז

 ,ילארשי-תנידמ ַא ןרָאװעג זיא ןוא --- ווָאכעלעשז ןופ טמַאטש

 זיא שזדָאל-װָאכעלעשז ןוא ליטס זיא שזדָאל ןוא ליטס זיא וװָאכעלעשז

 ,טָאטש עסיורג ןוא לטעטש ןופ זנטעש ַא זיא סָאד ,ליטס רענעגייא ןַא ךיוא
 ...טנעמעלע רעשזדָאל רעד ךעלריטַאנ זיא לָאװ יד -- לָאװ ןוא סקַאלפ

 ןוא טקעלַאיד םענעגייא ןַא טַאהעג טָאה ןליוּפ ןיא לטעטש סעדעי טעמכ

 טעװַארּפַאז ןוא טשימעגסיוא ןטקעלַאיד יד ןופ ךסַא ךיז ןבָאה שזדָאל ןיא
 ,שידיי-רעשזדָאל :ןרָאװעג ןופרעד זיא סע סָאװ ,ןרָאװעג זיא סע ןוא שטייד טימ

 טשינ סע ןבָאה ייז .עווישטליּפס רעייז ןזעוועג ןענעז ןדיי רעשזדָאל יד

 ןגָאזנײרַא קרַאטש טונימ ןייא ןיא טנעקעג טרָאפ ןבָאה ייז רָאנ ,טניימעג ױזַא

 -ןביוהפירַא קרַאטש ןוא ,ןסעגרַאפ ןיוש טונימ רעטייווצ רעד ןיא ןוא

 ,ןבױלפױרַא
 סע ןעוו סָאװ ,םינּפ ַאזַא טימ ,דיי רעכעלכיוה ַא זיא ינסַאי ףלָאװ .א

 ַא ןָא ,דרָאב עקיזד ַא ןזעוועג סע טלָאװ ,דרָאב ַא ןסקַאװעג םיא ףיוא טלָאװ

 רעשידיי ַא זיא ינסַאי .טיירב קפס ,גנַאל קפס -- גנוטכיר רערעדנוזַאב
 סָאמרעביא ןא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמסקלָאפ ןימ ןטנוזעג םעד ןופ שטנעמ-סקלָאפ

 .עיגרענע-סנבעל ןופ

 'ילטערב ,, סָאד ביל ינסַאי ךיוא טָאה ,רעביירש עשידיי עטסיימ יד יו

 ןוא טרעדורעצ לסיבַא לָאמעלַא רע זיא -- ןדער ןָא טביוה רע זַא ןוא
 ביױהנָא ןיא טרעטַאלפ עדער יד ןוא ,טגערעגפיוא ,םינּפ ןיא טיור לסיבַא

 ןוא רע טלקיוועצ ,טייצ גונעג קירעהעג טיג ןעמ זַא רָאנ --- ןטייז עלַא ןיא

 טימ קרעוו ַא רעדָא ,רעביירש ַא ןגעוו קנַאדעג ַא ריבסמ זיא ןוא ,טייקעצ
 ,קנַאדעג ןלעניגירָא ןַא סױרַא רע טגנערב טפָא רעייז ןוא ,טפַאשטנעק ךסַא

 ןביירש ןיא ךיוא רע זיא ױזַא ןוא .עיצַאטערּפרעטניא עלעניגירַא ןַא
 זיא סָאװ ,רוד ןשידיישילױּפ םענעי וצ טגנַאלַאב ןוא ךסַא טנעייל רע

 ףלָאװ .א זא .רוטארעטיל רעשידיי רעד ףיוא רקיעב ןרָאװעג טעוװָאכעגפיױא

 טימ רעביירש ַא םיא ייב ןעניורק וצ זיא -- תובהלתה ןיא ןײרַא טלַאפ ינסקי
 זַא ,רע טליפרעד טּפָא ןכַאז ערעוװש יד ןופ טשינ ןטעטיּפע עטסכעה יד
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 ןופ ףוס םייב ּפָארַא טגניד רע ןוא סָאמ יד טּפַאכעגרעביא לסיבַא טָאה רע

 רָאּפ ַא סױרַא קירוצ טלייפ יורק רעד ןופ ןטנעמיד רָאּפ ַא עדער רעד

 עכלעזַא ָאד ןענעז סע סָאװ ,טוג זיא סע ,יוז יַאס רעבָא . ,.ןציּפש ענרעדליג

 ךיז טמענרַאפ בורל ןוא -- רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןטסַאיזוטנע

 םעד ןיא -- רוטַארעטיל רעשידי רעד טימ ןעלקיטרַא ענייז ןיא ינסַאי

 ןופ ןטעטירָאטױא עלַא ייב טשינ זיא רוטַארעטיל עקיזָאד יד וװ ,דנַאל

 ,גיוא ןופ לּפַא ץרַאוװש סָאד דנַאל

 -- גרעבנעסייו ריאמ עשטיא ןופ הריבה ריע יד זיא װָאכעלעשז

 ןשירַארעטיל ַא ,רעביירש עשידיי יד ןופ עטסקידריוװקרעמ יד ןופ םענייא

 ןסיורג ןייז טָאה רע .ןימ ןשיטסילַאעדיא ןוא ןטסלדייא םעד ןופ טָאכיק ןָאד

 ערעניגַאמיא יד טימ ןפמַאק ענייז ןיא ןוטעג טשינ הבוט ןייק טנעלַאט

 .א ןוא ...ןלימטניוו ןזעוועג ןתמא רעד ןיא ןענעז סָאװ ,ןטש ןופ ןעײמרַא

 .ָאשטנַאּפ ָאשטנַאס ַא ןופ לָאר יד קיניזטסוװַאב לָאמטּפָא טליּפש ינסַאי ףלָאװ

 רעװָאכעלעשז סָאד טריגַאדער טָאה ינסַאי זַא ,ךעלריטַאנ רָאנ זיא סע

 רעשּפיה ַא ןיא סע טָאה רע סָאװ ,ךעלריטַאנ רָאנ זיא סע ןוא .ךוב-רוכזי

 ןדילָאס ַא טימרעד קידנבעג -- ךוב-גרעבנעסייוו ַא ןיא טלדנַאװרַאפ סָאמ

 ןיא טלַאטשעג-גרעבנעסייוו רעד ןופ רעשרָאפ ןקידנעמוק ַא רַאפ טנעמַאדנופ

 רעשירַארעטיל רעדילָאס ַא זיא ןיילַא סָאד ןיוש .רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 -עטיל ענייז ינסַאי טָאה -- טשינ תועט ןייק בָאה ךיא ליפיוו ףיוא ,וטפיוא

 טשינ טציא זיב ןעלװָאט ייוװצ ןיא גנולמַאז ַא ןיא ןטעברַא עשירַאר

 ,ןבעגעגסױרַא

 -- ןירעביירש ַא ךיוא זיא ינסַאי ףלָאװ ןופ יורפ עליטש ןוא עטרַאצ יד
 "סעיינ עטצעל, גנוטייצ רעשידי רעד ןיא סעמעט ענינימעפ ףיוא רקיעב
 יד ןוא .שטיוװָאקװעל הוח :ןעמָאנ םעד רעטנוא טביירש יז .ביבא לת ןיא
 -עטיל רעשידיי רַאפ גנורעטסייגַאב טימ לופ ױזַא זיא ערעייז בוטש עצנַאג

 ןעירפ ןיא ךָאנ -- לדיימ א ןוא לגניי א -- רעדניק יד וליפא זא ,רוטאר

 -שיט ַא ןיא ּפעק ענייש .,עדנָאלב יד ןײרַא טפָא ןקעטש ,רעטלע-לוש

 ַא ןגעוו טרָאװ ַא ןײרַא ןיוש ךיוא ןפרַאװ ןוא ערעטלע יד ןופ ךערּפשעג
 .קיגָאל ןוא לכש ַא טימ ןוא ;ךוב ַא ןגעוו ,רעביירש
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 עפָאי יכדרמ

 ,עדַאנַאק ןיא 1927 .עטיל ,טאיסוד ןיא ,1899 ןיא ןריובעג
 ןיא 1952 טניז ןוא ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןיא 7
 .ביבא לת ןבענ ,והירמש רפכ ןיא טניוװ .לארשי תנידמ

 ,רעוװקנַאװ ןיא 1943 רֶיָזי ןיא ןפָארטעג לָאמ עטשרע סָאד ךיז ןבָאה רימ

 -םינּפ עויסערגַא לסיבַא ,עפרַאש .קיפיסַאּפ םייב עדַאנַאק-ברעמ ןטסטייוו ןיא

 ןוא טרעהעג ביל טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ,ןגיוא ענעפָא רעייז ןוא ןכירטש

 וצ ןוא ןעז וצ ןרעה וצ ױזַא טקנוּפ ןוא .ןרעוו וצ טנעיילעג ןוא ןעזעג

 טָאה סָאװ ,רעטכיד רעטוג רעד -- עפָאי יכדרמ זיא סָאד .םענעי ןענעייל

 חבזמ ןפיוא טנעלַאט ןשירעטכיד ןייז ןזעוועג בירקמ סָאמ רעסיורג ַא ןיא
 זיא סע זַא ,טגָאז ןעמ .עיזעָאּפ רעשיערבעה רעד ןופ ןעגנוצעזרעביא ןופ

 ןטוג וצ ַא טָאה ,שטנעמ רעשירעפעש ַא ללכב ,רעטכיד ַא ביוא טוג טשינ
 טשינ זיא רעטכיד ןשידיי ַא רַאפ ןוא .טימעג ַא ףיוא אשמ ַא זיא ןורכז .ןורכז
 ןוא ,גנוצעזרעביא ןייא טימ לשכנ ןעמ טרעוו -- תירבע ןענעק וצ טוג וצ טוג

 טצעזעגרעביא ןיוש טָאה עפָאי יכדרמ ןוא --- רענייא ךָאנ ןוא ,רענייא ךָאנ
 ,סעיגָאלָאטנַא ןיא טלמַאזעג ייז ןוא רעדיל-תירבע טנזיוט ַא

 רעכיב ןגעוו ןעלקיטרַא ןוא סעיזנעצער ןסַאמ שממ רע טביירש םעד ץוח
 .ןרוטַארעטיל ייווצ ןופ רעביירש ןוא

 ןױוש ךיז רימ ןבָאה רעוװקנַאװ ןיא שינעגעגַאב רעטשרע רעד ךָאנ
 ,לארשי תנידמ ןיא ןוא לאערטנָאמ ןיא ,קרָאי וינ ןיא ןפָארטעג לָאמ ךסַא

 לעב םעד ,רעבמיא ץרעה ילתפנ ןעועג טשינ לָאמנייק בָאה ךיא

 ,סמענעי וצ ךעלנע זיא רוטַאנ סעפָאי יכדרמ זַא ,ךיז טכַאד רימ רָאנ ,הוקתה

 ,הנעט עקידרדסכ ,הנעט ךיוא רעבָא ,םירבח וצ טפַאשביל ,טנעמַארעּפמעט

 רעטרעוו יד .טרעפטנעעגבָא גונעג טשינ טרעװו טפאשביל עשירבח יד זא
 .תמא םוצ ןבָארגרעד ךיז רָאנ ןליוו ייז ,טגָאזעג הנעט רעשירבח ןָא ןענעז
 ,טײקמַאזנייא רעטדערעגנייא סָאמ רעקירעביא ןַא ןופ רבח ַאזַא טדייל רשפא

 --- ןּפָארט ןסיז-טשינ םוצ וצ וליפַא לָאמַא ךיז ןעמ טּפַאכ לַאפ ַאזַא ןיא ןוא

 -גיא רעטדערעגנייא ןופ סָאמ ערעטיב עקירעביא יד לסיבַא ןסיזרַאפ וצ
 ענייז ראפ -- ביל ןעפָאי עלא ןבָאה רימ לייוו -- טדערעגנייא .טייקמאז
 ץרַאה ליפ ױזַא טימ ןייז שרפמ ןייז ,םזַאיזוטנע ןשירַארעטיל ןייז ,רעדיל
 ןפראד סרעדנוזאב ןוא .זדנוא ןופ ליפיוזא ןופ קרעװ יד שינעדנעטשראפ ןוא
 רַאפ רעטכיד:תירבע רעדירב יד -- ביל ןבָאה ןוא -- ןבָאה ביל םיא
 ,זיוה שידיי םוצ -- רעטצנעפ ליפױזַא -- רעטצנעפ יד ייז רַאפ ןענעפע
 ,טלעוו רעד רעביא רעזייה עקידנענעייל-שידיי רעטנזיוט וצ : רעקיטכיר



 199 ןָאקיטקעל ןיימ

 ,עלעכײיט לָאמש ַא זיא סע -- סע זיא םָארטש רעטיירב ןייק טשינ

 .זדנוא ייב ''תונושל ייווצ ןיא רוטַארעטיל ןייא, יד רעדנַאנופ טלייט סָאװ

 לאומש ןוא ,לָאמ עטשרע סָאד טרילומרָאפ לַאינעג סע טָאה תובשחמ לעב יו

 -פיוא טייקכעלטננירג רעקידלודעג רעשיטילַאנַא טימ ןופרעד טָאה רעגינ

 ַא שטָאכ רָאנ .עירָאעט עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ עלַאטנעמַאדנופ ַא טיובעג
 ףרַאד ןעמ .ןעגנירּפשרעבירַא גנירג טשינ ןעמ ןעק -- עלעכייט לָאמש

 קירב-ןָאטגנישַאװ יד יו עכלעזַא טשינ .ןקירב ךסַא ,ןקירב ,ןקירב ןבָאה

 זיא עפָאי יכדרמ ...ןוקרי ןרעביא יװ ןקירב טרעיינ ,ןָאסדָאה ןרעביא

 רעביא ןוא .ןקירב עקיזָאד יד ןופ ןטקעטיכרַא עטסקיסיילפ יד ןופ רענייא

 רעשיערבעה רעד ףיא רעביירש עשידיי ןגעוו ןעלקיטרַא ןעייג ןקירב יד

 טייז רעשידי רעד ףיוא רעטכיד עשיערבעה ןופ רעדיל ןוא רעבירַא טייז

 קילדנעצרָאי א ,רָאי א ךָאנ רָאי א .ייז ןגעוו ןעלקיטרא עקילָאצמוא ךיוא ןוא

 ןקוק קילב רעקיצנאלג ןוא םינּפ ףראש ןייז ןוא .קילדנעצרָאי א ךָאנ

 עקיזָאד יד רעביא ןיוש ןענעז עצנַאג גרעב .עפש רעד ףיוא טרעטסײגַאב

 .ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא ןקירב עּפָאי יכדרמ

 סעפָאי וטפיוא ןלאנָאיצאנ שממ םעד ךרע יפל זא ,תמא עקאט זיא סע

 רעבָא .גונעג טשינ ןעּפָאי יבגל ביול ןוא ןיול רעדָא ,ןיול ןוא ביול רעד זיא

 ...ונרצונ ךכל --- ןוט ןעמ לָאז סָאװ

 ןייא ןשיווצ .ביבא לת ןופ טייוו טשינ ,ףרָאד ַא ןיא ןעניווו סעפָאי יד

 ךיז טמענראפ -- ןטייווצ א ןוא לקיטרא ןייא ,רעטייווצ א ןוא גנוצעזרעביא

 ןעלקיטרַא םיא ןגעוו טביירש רע ןוא ןטרָאג-ןעמולב םענייש ַא טימ עּפָאי

 ,ענעריובעג רענַאקירעמַא ןַא ,עפָאי יורפ . . .טייצ וצ טייצ ןופ סעיזנעצער ןוא

 .לארשי ןיא קיטסיטנעד טריציטקַארּפ
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 ש טיווָאבוקַאי .ל .א

 טניז .ןריובעג טנגעג רעשזמָאל ,עווָאדַאינש ןיא 0
 דנַאב ,ןָאקיסקעל ןיימ :ךיוא עז ,לארשי ץרא ןיא 5

 ,129-127 ןטייז ,2

 וצ טפָא ,עשרַאו ןיא החּפשמ-שטיוװָאבוקַאי רעד טימ ךיז טנעקעג טוג

 רעקידנעטש ַא ןזעוועג זיא שטיוװָאבוקַאי ,ל .א ,ןעגנַאגעגנײרַא בוטש ןיא ייז

 -רעלוּפָאּפ טימ ןעמונרַאפ ךיוא ךיז טָאה ןוא 'יטנייה,, ןיא רעטענרַאטימ
 ןוא טנַאקַאב טוג ןזעועג םיא זיא עימָאנָארטסַא .ןטעברַא עכעלטפַאשנסיװ

 טײהנגעלעג עטוג ַא טיג סָאד לייו ,טַאהעג ביל קרַאטש סע טָאה רע
 ןליפ וצ ךיז שטָאכ ןוא טענַאלּפ ןקיזָאד םעד ןופ לסיבַא ךיז ןקורוצּפָא

 -רעדנעלַאק ןופ בורק רעטנעָאנ ַא זיא עימָאנָארטסַא יו ױזַא ןוא ,םַאזנייא
 יד ןופ רענייא ןרָאװעג שטיװָאבוקַאי זיא --- ןסיוו-חול -- טפַאשנסיװ

 -רָאפ טנעקעג יונעג טָאה רע .טיבעג םעד ףיוא ןדיי ייב ןצעּפס עטסערג

 םיפלאיו רָאי ןופ הנשה שאר רעד ןלַאפסיױא טעװ סע גָאט ןכלעוו ןיא ןגָאזסױא

 רעד טימ זיא רע יוװ ױזַא ןוא ,חישמ ןעמוק ךָאד ףרַאד סע ןעוו ,'א ןוא
 זַא ,אמתסמ ןזעוועג טשינ עגַארפ ןייק םיא ייב זיא ,םורפ ןרָאװעג טייצ

 ןעמוק הנשה שאר םענעי ןיא עקַאט טעװ חישמ

 ַא טליּפשעג שטיװָאבוקַאי טָאה ןלױּפ ןיא ןרָאי רעקיצנאווצ יד ןיא

 עכעלטנכָאװ ענייז טימ רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ גנַאג םעניא עלָאר

 לָאמַא רָאג .ןץ'טנייה, עקידקיטיירפ יד ןיא !ןכערּפשעג עשירַארעטיל,
 ףעגנוטייצ-ןַאקצַאי יד רַאפ ןענַאמָאר עלענָאיצַאסנעס ןביירש רע טגעלפ

 ױזַא ,ןענַאמָאר יד ןביירש וצ טרעהעגפיוא טָאה רֶע גנולצולּפ יו טקנוּפ ןוא

 זיא לארשי ץרא ןיא .ןכערּפשעג יד ןביירש טרעהעגפיוא רע טָאה גנולצולּפ

 -עטיל רעד ןיא טיבעג-סטעברַא ןכעלטנגייא ןייז ףיוא רעבירַא ןצנַאגניא רע

 טעברַא ,ןטפַאשנסיװ ןופ עיצַאזירַאלוּפָאּפ ,ןעגנושרָאפ עכעלטּפַאשנסיװ : רוטַאר
 -.טלעװ ,רעקירעגײנ קיביא ןַא רע ןזיא ךות ןיא .סעידעּפָאלקיצנע ייב
 ,רעלבירג רעדמערפ

 ,ל .א ןופ ליפָארּפ םעד תורוש יד טימ ָאד ץנעגרעד ךיא שטָאכ ןוא
 ןיימ,, ןופ דנעב עקידרעירפ יד ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,שטיווָאבוקַאי

 םיא בָאה ךיא זַא ןייז הדומ -- תמאה ןעמל -- ךיא ףרַאד ,ןָאקיסקעל

 טסירגעגכרוד רָאנ ךיז ןבָאה רימ .ןעזעג טשינ לָאמנייק לארשי תנידמ ןיא
 ַא -- רעטומ ןייז .ןוז רעקיצנייא רעד .,לאירוא ןוז סעשטיוװָאבוקַאי ךרוד
 רעטָאפ רעד .טלעו רעד ןופ קעװַא שינַארט זיא -- עסירטקַא ענעזעוועג
 רענייא ,בינא לת ןופ ךעלטייו ,ףרָאד ַא ןיא ןרָאי ןוא ןרָאי ןיוש טניווװ
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 ןוא רעדעפ ןוא טניט ןוא םירפס ןוא רעכיב טנזיוטנעצ ענייז טימ ןײלַא

 עטסקיטכיװ יד ןופ רענייא זיא ןוא טביירש ןוא טלבירג ןוא ךיז טלבירג

 םעד ןיא ןעניישרעד סָאװ ,קרעװ עלַאקיסקעל ליפ יד ןיא רעטעברַאטימ

 -ןצפופ ,גָאט ַא רעכיב ריפ טריצודָארּפ סָאװ ,עלעדנעל ןשידיי םעניילק

 ,החּפשמ רעשיפרָאד ַא ייב רע טניווװ ףרָאד םעד טָא ןיא .רָאי ַא ןיא טרעדנוה
 ױזַא ,רעטלַאלטימ ןופ רעקימעכלַא יד ןופ חסונ ןטיול ליטש ןוא שיטעקסַא
 עיזַאטנַאפ ןיימ רימ טָאה לסיבַא ןוא טלייצרעד לאירוא לסיבַא רימ טָאה

 ,טייקכעלקריוו רעד ןיא ךיוא טרָאפ סע זיא ױזַא רעבָא .ןפלָאהעגוצ

 טגעלפ ןעמ סָאװ ,עשרַאו ןופ לגניי רעכיוה ,רענייש רעד ,ירוא ןוא
 ןייז וצ ןיוש ,רעטומ רענייש רעד ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא ןעז רדסכ םיא

 ,רעכיוה ,רעקיד ַא טנייה זיא --- יז יו ךיוה ױזַא לָאמ ןבלַאהרעדנָא הווצמ רב
 טניוװ רע ןוא ,קרעו עקידתוכייש ןופ רבחמ ,גָאגַאדעּפ-גָאלָאכיסּפ רעליטש
 ,ביבא לת ןיא סַאג-ךלמה המלש רעד ףיוא

 ןריסערעטניא טלעװ רעד ןיא זיא טשינ סָאװ יװ רעמ -- םילוגליג

 טייטאב א ראפ סָאװ טשינ ןיילא שטיווָאבוקאי טסייו רשפא .םילוגליג ךימ
 עשראוו ןיא ןרָאי רעקיצנאווצ יד ןיא ?ןכערּפשעג עשירארעטיל,, ענייז
 ,עייר רעצנַאג ַא ןופ ןײרַא רוטַארעטיל רעד ןיא גנַאג ןפיוא טַאהעג ןבָאה
 ץרא ןיא טנייה ןענעז ייז ןופ עקינייא .רעביירש עשידיי ,עגנוי טלָאמעד
 ץעגרע זַא ,טשינ וליפַא ןסייוו ייז ןופ ךסַא .עלָאר עסיורג ַא ןליּפש ןוא לארשי
 ,םירפט ןיא גָאט ייב ךיז טלבירג ןוא שטיוװָאבוקַאי .ל .א טציז לפרעד ַא ןיא
 ןטיבעג ךיוא טָאה רע לייו רעמ ךָאנ :ןרעטש יד ןיא טכַאנײב טקוק ןוא
 ןוא גָאלָאכיסּפ סלַא טריציטקַארּפ ןוז ןייז ךיוא .איבקע :ףיוא ןעמָאנ םעד

 ,איבקע לאירוא ןעמָאנ םעד רעטנוא גָאגַאדעּפ סלַא טביירש
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 ןַאמגנוי השמ

 ןופ ןרָאי ,עיצילַאג ,ווָארָאדָאכ ןיא ,1922 רָאי ןיא ןריובעג

 ,עילַאטיא ןיא 1946:-1945 .דנַאלסור ןיא ןברוח ןטירד

 .ןועבט ןיא טניווו ,לארשי תנידמ ןיא 7

 ןוא טלַאטשעג רעד טיול רערעגָאמ ַא ןוא ,סקווו ןטיול רעכיוה טשינ ַא

 טָאה ןוא ליטש רעייז טדער ןוא ןייז ףרַאד סע יװ רעניד ךָאנ זיא םינּפ סָאד

 רָאטקעריד ַא זיא רע לייוו ,טעװערָאהרַאפ זיא רע לייוו טייצ ןייק טשינ לָאמנייק
 יד סָאװ ,םעד ץוח ןוא --- לילג ןיא תורבעמ יד ןופ רענייא ןיא עלוש ַא ןופ

 .גָאט ןדעי ןהעש ןרָאפ ךָאנ ךיוא רע זומ --- גָאט ןצנַאג ַא וצ טמענ טעברַא

 סנַאמגנוי השמ -- רעדיל ענייז ןביירש וצ טייצ רע טָאה ךָאנ עשז ןעוו זיא
 -- ױזַא זיא .ןייטשרַאפ וצ גנירג טשינ ןענעז ענייז רעדיל יד ןוא ? רעדיל

 ךיוא טוג טשינ ןענעז ייז ןוא ןייטשרַאפ וצ גנירג טשינ ןענעז סָאװ רעדיל

 וצ רעװש זיא סע סָאװ רעדיל רעבָא .גנירג רַאפרעד ךיז ןביירש --

 טשינ זיא ,טבעלעגרעביא ןוא ףיט ןוא טוג ןענעז ייז רעבָא ,ןייטשרַאפ
 שיטָאזקקע יו -- ךיז םורַא גנַאגמורַא ךסָא ןפרַאד ייז ,ןביירש וצ גנירג
 ןענעז רעדיל עקידלארשי סנַאמגנוי .רעגייטש ַא ןעײדיכרָא ,ןעמולב ענייש

 ןוא טפיטרַאפ ןוא קידשרעדנַא ןוא קיברַאפ ,ןעײדיכרָא עכלעזַא טפָא עקַאט

 ,קידלגילפ ,טלַאטשעג ןיא שיטסימ וליפַא לסיבַא

 רעטייווצ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ,דנַאלסור ןיא ןרָאי ענייז ןיא טָאה רע
 עכלעזַא לָאמַא בָאה ךיא .רעדלעפ-ףרָאט ףיוא טעברַאעג ,המחלמ-טלעוו

 וליפַא --- סיורג יד לטניּפ ַא יו שטנעמ ַא טרעוו ָאד .ןעזעג רעדלעפ-ףרָאט

 עיגרענע ןַא רַאפ סָאװ .ערעטצניפ ַא עדורג ַא רע טרעוו ָאד .רעטסערג רעד
 ףיוא ןרָאי טָאה רע זַא ןענַאמגנוי השמ םעד טָא ןיא חוכ ַא רַאפ סָאװ ןוא
 ןופ רעדיל גנולמַאז ַא וליפַא ןוא ןעטלַאהעגסױא רעדלעפ-ףרָאט יד טָא
 עילַאטיא ןיא : םילוגליג .םיור ....ןיא ןענישרעד זיא סע ןוא טכַארבעג טרָאד

 יד ןופ ןושארה םדא רעד ןיינ ,חנ רעד ןיינ ,םהרבא רעד טבעלעג לָאמַא טָאה

 טנזױטרַָאי בלַאה ַא טימ טנעָאנ ,ַאטיװעל רוחב והילא -- ןטעַצּפ עשידיי

 םענייא ןופ רעדיל גנולמַאז ַא ָאד טניישרעד טָא ןוא ,ןזעוועג סע זיא קירוצ
 ןבורג ףרָאט ןגעוו רעדיל סע ןענעז וצרעד ןֹוא .עטסגניי עקידנגָאזוצ יד ןופ
 ,דנַאלסור ןופ ןטייוו יד ןיא

 יב ןענַאמגנוי השמ ןעז וצ ןעמוקעגסיוא טשינ לָאמנייק סע זיא רימ
 סיוא טעז סָאװ ,יורפ ןייז םעד ןיא םיא טפלעה בגא .רערעל סלַא טעברַא ןייז

 ןבָאה סָאװ ,טניירפ טימ טדערעג רעבָא בָאה ךיא .רעטסעוװש ןייז יו

 טימ םידומיל יד ךָאנ רקיע רעד םיא ןעזעג ,רערעל סלַא ןעזעג ןענַאמגנוי
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 זיא רע .ץינערג ַא ןָא זיא ָאד טּפַאשביל עקיטייזנגעק יד .םידימלת ענייז
 ןענעז םידימלת ענייז ןוא ;קידנגיצרעביא ןוא רָאלק טעברַא רעד טָא ייב
 ,רעדנעל ײלרעלַא ןופ ןעמוק ייז -- ןטָאנקעג גייט ןכעלטייהנייא ןופ טשינ

 ,רעקַאריא-רעלבב ,רענַאקָארַאמ ,עשירַאגלוב ,עשינמית .תוביבס ןוא ןטַאמילק

 עלַא יז ןעק רעו -- -- ןוא עשיסור ,עשטייד ,עשירַאגנוא ,עשילױּפ

 ףראד ,ףוג ןיא ןיד ןוא ,רעדיל עניד ןופ רעטכיד רעד טָא ןוא ,ןלייצסיוא

 יינ ַא וצ ןגיוורעדנַאנופ ךיז ןפרַאד ייז רעכלעוו םורַא סקַא יד ןייז סָאד
 ,ןענַאמגנוי השמ םעד טָא ןיא ָאד זיא טפַאשביל ליפיוזַא --- רעבָא ...ןבעל
 רערָאלק ַאזַא זיא רע זַא ,טגָאז ןעמ .סױרַא ךיז ןופ חוכ םעד טפושיכ רע זַא
 .רערעלק ךעלגעמ טשינרָאג זַא ,טײקרָאלק ןפרַאד סָאװ ,יד רַאפ ריבסמ לעב

 עירעס ןייז ןופ ןַאמגנוי השמ ןופ טענָאס ַא ןרעו טריטיצ ָאד רעבירעד לָאז
 : "ןוויטָאמ עשינַאקָארַאמ,

 .לַאוק רעד טזיב וד -- ריד וצ ןייא ךיז גיב ךיא

 ,רעמע רעד ךיא ןיב ןטייקפיט ענייד וצ

 ,רעמעד ןיימ ןיא לקַאפ רעטױר רעד טזיב וד
 .לַאוק רעד רימ רַאפ וטזיב קידנענערב ןוא

 ללוע רעטזעלגרַאפ רעד .ךיא ןיב דחּפ רעד
 .רענעט עטליּפשעגסױא ,עקידנקנַאצ ןופ

 ,ךמז ןיימ ןופ גנַאגפױא רעינ רעד טזיב וד

 .ללכ ןופ גנאזעג -- וד .דיחי ןופ גנאלק -- ךיא
 ,סױרַא טסקַאװ סָאװ ,טנַאה עניילק יד ךיא ןיב

 ,םערָא רעד טנַאה רעטקערטשעגסיוא ןופ -- וד ןוא
 .ורכז רעד ןגױא עניימ ןיא טזיב וד

 םיוא ךיד קנירט ןוא ףױא ךיז לעטש ךיא ןעוו ןוא
 -- ןרָאי עניימ ןופ טשרָאד ןקידרעטיצ טימ

 .,.זױר יד טזיב וד ןוא םעטָא רעד ךיא ןיב-
 ןרעדָאמ-רעּפוס ַא זיא סע !ןיינ ?ןיזרד יזר ?הרות יזר ? הרות ירתס

 ָאקָארַאמ טימ ןעלפכ סע ףרַאד ןעמ --- לָאמ ךסַא ןענעייל סע ףרַאד ןעמ .דיל
 עשינַאקָארַאמ טימ לופ תורבעמ טימ ,(סע טסייה -- ןוויטָאמ עשינַאקָארַאמ)
 -- 1947 ויב 1929 ןופ רָאי טכַא יד טימ ,דנַאלסור ןיא ףרָאט טימ ,רעדניק
 סע טעװ טלָאמעד ןוא ,לילג ןיא ןועבט זיב ,עיצילַאג ןיא ווָארָאדָאכ ןופ
 ןריּפשרעד םעטָא רעד טעװ .טייקרָאלק רעפיט ,רעטייוו טימ ןרעמיש ןביוהנָא
 ןיא טשינ ןיוש טרעהעג סָאד רעבָא ? ןביירש יוזא אקווד ןעמ ףראד . ..זיור יד
 ןוא .ןביירש טוג רעבָא ןעמ ףרַאד ןפוא לכב .'?ןָאקיסקעל ןיימ,, ןופ ןעמַאר יד
 ,רעסעב ךָאנ רָאנ ,טוג רָאנ טשינ טביירש ןאמגנוי השמ
17 
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 סירוי לאומש םהרבא

 ,1890 רָאי ןיא עיצילַאג-חרזמ ,ײמָאלָאק ןיא ןריובעג

 ןיא טניוװעג גנַאל ןרָאי .טזיירעג ךסַא .ןיוו ןיא טרידוטש

 ,לארשי ץרא ןיא קידנעטש 1920 טניז .עניטנעגרַא

 םיא ןעמ טָאה ייקישטרוי, -- סירוי .ש .א .רד ,סירוי לאומש םהרבא

 ןעק טרָאד ןופ ןוא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ גנַאל ןיוו ןיא ןפורעג

 ַא טָאה ןוא רעװַאװשז ַא ןוא רעקנעניילק ַא זיא רע .ךָאנ עקַאט םיא ךיא

 ןופ טשינרָאג ךיז טכַאמ רע רָאנ -- רָאה עטלזיירקעג ןוא םינּפ קיציּפש

 ןופ טכַאמ רע ןוא םעד ןופ עידעגַארט ַא ןכַאמ ערעדנַא .טייקניילק ןייז

 רעדעי ייב ןליּפש-טרָאװ ףיוא טליּפש ןוא ןציוו ללכב טכַאמ רע .ןציוו םעד

 יװ יַאס ץיוו ַא זיא -- טייהנגעלעג ַא ָאטשינ זיא סע זַא ןוא .טייהנגעלעג

 טימ רָאנ .עטוג ןענעז ןציוו ענייז ןוא .רעטוג ַא רקיע רעד .טייצ ןיא לָאמעלַא

 ןיא ָאטשינ .ןציוו יד ץוח .טסנרע רעייז ןוא רעייז ץלַא רע טמענ ןעמעלַא םעד

 ,םזיניצ ןופ ץמש ַא ןופ ןטָאש ןייֵק םיִא

 גירקיטלעוו ןטשרע ןופ ףוס םורַא --- ןיוו ןיא לָאמַא טָאה סירוי .ש .א

 ,ןגָאז רָאג ןעמ ןעק ליוו ןעמ זא .קיירטס ןקידנרידיצעד א טימ טריפעגנָא --

 -- ךיירטסע ןיא המחלמ-טלעוו עטשרע יד טקידנערַאפ רע טָאה סָאד זַא

 ,לרַאק רעזייק רעד טשינ ןוא

 טסַאּפרַאפ רע טָאה טרָאד .עשרַאװ ןיא טנעקעג ךיז רימ ןבָאה ןיוז ךָאנ |

 יז ןטסָאמעגנָא ןטעדַאק רעינָאקסַאג יד ןגעװ דיל םעד ףיוא עידָארַאּפ ַא

 ,דיל-סקלָאפ ַא ןרָאװעג זיא סע ןוא ןיײארַאפ-ןטַארעטיל רעװעשרַאװ ןפיוא

 ןופ ןטלַאטשעג עסיורג ךסַא ןופ רענעק רעטנכייצעגסיוא ןַא זיא סירוי

 םעד ףיױא סעיצקעל ענייז ןוא רוטַארעטיל רעשיעּפָארײא רענרעדָאמ רעד

 טגעלפ רע ןוא .ןעגנילש שממ ץניוװָארּפ עשידיי-שילוּפ יד טגעלפ טיבעג

 רענייא זיא רע םורָאװ ,םזינויצ ילעוּפ ןעלקיוונייא ןטַארעפער יד טָא ןיא

 .םזינויצ ילעוּפ ןופ וויטקא ןופ סבקעי-קחצי-םהרבא יד ןופ

 לָאמַא ןוא סערייא סָאנעוב ןיא ,ןסירוי ,טנגעגַאב ךיוא םיא בָאה ךיא

 ןופ זיא רע ןעוו ,םיא דובכל ןטרָאד עדער-סגנונגעזעג ַא ןטלַאהעג וליפַא

 -עריובעג-שיניטנעגרא ןא טימ ןעמאזוצ לארשי ץרא ןייק ןרָאפעגקעװא טרָאד

 ךַארּפש רעקיציװ-קימולב ןייז טימ טָאה רע סָאוװ ,עמַאד רעגנוי רענייש רענ

 ןציה עשיניטנעגרַא יד ןטייברעביא ןוא יורפ ןייז ןרעוו וצ טגייצרעביא

 ַא טימ טנידעגּפָא רימ סירוי .ש .א טָאה רַאפרעד .עקידלארשי ץרא ףיוא

 רעד ןיא ,ןולוח ןיא רָאנ טשינ ןוא ,ןולוח ןיא טנוװָא ןַא םעניימ ףיוא עדער

 .ןלַאפרַאפ טשינ תובוח עכלעזַא ןרעוו קלָאפ-טלעװ ַא ייב .ךיוא עילָאּפָארטעמ
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 טשינ זיא םיא .ָאד זיא סירוי -- שיערבעה רעדָא ,שידיי --- טנוװָא ןַא ווו

 טשינ ךיז טסייר רע .עירָאטידיױא רעד ןיא יצ עניב רעד ףיוא יצ ,קוליח ןייק
 ביל טָאה רֶע ."לטערב, ןופ הלילח טשינ טפיולטנַא רֶע שטָאכ ,דומע םוצ

 ןעמענוצפיוא ייז ביל טָאה רע ןוא .לארשי תנידמ ןיא טסעג רקיע רעד ,טסעג
 טנעק ריא -- סערדַא םעד טריטָאנרַאפ ,71 ןודרוג בוחר ףיוא םייה ןייז ןיא

 גָאט ןופ טייצ רעדעי וצ ,לארשי ןיא קידנריטסַאג ,ןסירוי וצ ןלַאפנײרַא

 טייג טפָא ןגירק לָאמעלַא ריא טעװ לכיק ַא טימ ייט לזעלג ַא .טכַאנ ןוא

 טָא ןוא .טסעג ןכוז וצ ביבא לת ןופ ןסָאג יד ףיוא טנוװָא ןיא סױרַא סירוי
 וליפַא .קעטָאילביב עקידריוװקרעמ ןייז טסרעדנוװַאב וד ןוא םיא ייב וטזיב

 ירד ןיא ָאד ןעייטש רעכיב יד .םַאנטיוא ןַא -- רפסה םע ןופ דנַאל םעד ןיא

 טשינ ,ּפָאק ןפיוא עלַא ייז טקנעדעג סירוי ןוא .ןרעדנַא ןרעטניה סנייא ןעייר
 סירוי .ש .א .רד זיא בגא .טקורדעג טייטש ייז ןיא סָאװ רָאנ ,ןעייטש ייז ווו רָאנ

 ,סיפָא-תורדתסה ןופ רעמענפיוא-טסעג רעלעיציפָא רעד

 סעסירוי .ש .א טימ לופ ןענעז טלעװ רעד ןופ ןעגנוטייצ עשידיי עלַא

 טפאשביל טימ םיורגלימ א יוװ לופ זיא רענייז לקיטרא רעדעי ןוא ,ןעלקיטרא
 וצ ןוא שידיי וצ ןוא ןשטנעמ עקידלארשי ץרא יד וצ ןוא לארשי ץרא וצ

 טסיניווָאש ןייק טשינ זיא סירוי תמחמ ,טלעוו רעצנַאג רעד וצ ןוא שיערבעה

 עלַא וצ טפַאשביל עקיצרַאהטיײרב ָאד זיא טלַאטשעג רעניילק ןייז ןיא ןוא

 םזימיטּפָא לסיבא ריד טלעפ רעמָאט ןוא .טלעוו רעקיבראפ רעד ןופ ןטייקנייש

 -- טרפב ןעמעלבָארּפ לארשי-תנידמ ערעווש יד עגונב םזימיטּפָא ןוא ,ללכב

 רעד רעביא ןעמוקַאב וצ .ןעלקיטרַא-סירוי ןופ ןליּפ רָאּפ ַא ךַאז עטסעב יד

 ףעגנוטייצ עשידיי ,ןקיײטּפַא-טרָאװ עשידיי ןיא טלעוו רעצנאג
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 ןהכ דוד

 טניוװעג ,1894 רָאי ןיא קסנימ ייב ףרָאד ַא ןיא ןריובעג

 ןיא טעטש ײלרעלַא ןיא טנרעלעג ןוא טעברַאעג ןוא

 ןיא 1923 רָאי םעד טניז ;ןלױּפ-חרזמ ןוא דנַאלסור
 ,לארשי ץרא

 ןבעגנײרַא ןעמ ןעק השעמ ַא ןיא ןוא .השעמ ....ַא זיא טלעוו עצנַאג יד
 ...דניק םעד ןעמ טלייצרעד ןבעל ןופ ביֹוהנֶא םייב .טלעוו ...עצנַאג יד
 ,טלעוו יד ןזָאלרַאפ ףרַאד ןוא ,ןרָאװעג טלַא זיא דניק סָאד זַא ןוא ,תוישעמ
 ,תוישעמ ...קיליװנרעג ױזַא רעטלַא רעד טלייצרעד

 "ןענוז ןיא ןטענאלּפ ןינמ א םיוק זיולב ןענאהראפ ןענעז סע יװ טקנוּפ
 ןענַאהרַאפ ןענעז סע יװ טקנוּפ ,רעמ ןייז טשינ ןענעק סע ןוא םעטסיס
 -- רעמ ןייז טשינ יאדויא ןענעק סע ןוא ,טלעוו רעד ןיא ןטייז ריפ זיולב
 ןיא תוישעמ עטלייצעג ליפיוזַא ןוא ליפוזַא ןענַאהרַאפ זיולב ןענעז ױזַא
 ןענעז סע סָאװ ,סָאד ןוא ; רעמ ןייז טשינ ךות ןיא ןענעק סע ןוא טלעוו רעד

 רָאו סע ןענעז -- טלעװ רעד ןיא תוישעמ ליפיוזַא ןענַאהרַאפ טרָאפ
 רעד ןופ ןטייז יד יוװ ױזַא ,ָאד ןענעז סָאװ ,תוישעמ רָאּפ יד ןופ ,ןטנַאירַאוװ
 ָאד ןענעז סרעלייצרעד-השעמ ךיוא ןוא .םעטסיס ןענוז ןיא ןטענאלּפ ,טלעוו
 .טלעוו רעד ןיא קינייוו רעייז

 -רעד-השעמ ַא ,שילָאבמיס ,רעטכיד רעדעי זיא ןעניז ןסיוועג ַא ןיא
 טדער ָאד רעבָא .רעטכיד ַא ןייז זומ רעלייצרעד-השעמ רעדעי ןוא ,רעלייצ
 יד ץוח .ןעמַארד ,ןלעװָאנ ,רעדיל ןופ םרָאפ רעד ןיא תוישעמ ןגעוו סע ךיז
 ןענַאהרַאפ ךיוא ךָאד זיא ,תוישעמ -- ןגָאװצױזַא -- עטלעטשרַאפ עלַא
 עטקעריד עכלעזַא .תוישעמ ןופ םרָאפ עטושּפ ץנַאג יד רוטַארעטיל רעד ןיא
 ,קינייוו רעייז ןוא רעייז ָאד ןענעז סרעלייצרעד-השעמ

 ,ןהכ דוד זיא ןדיי ייב רוטַארעטיל רעד ןיא עקינייו יד ןופ רענייא ןוא
 -רעד:השעמ ביל בָאה ךיא ,ךיא סייוו -- םיא וצ ןגיוצעג טָאה ךימ סָאװ
 -- רימ וצ ןגיוצעג טָאה םיא סָאװ רעבָא ,ועמשמכ וטושּפ עקַאט ,סרעלייצ
 ערעװש עכלעזַא ןיא טלעטשרַאפ ןענעז תוישעמ עניימ .טשינ ךיא סייוו
 טרירטסוליא טָאה ,רענגרעב לסָאי ,ןוז ןיימ סָאוװ ,סָאד רשפא ןוא ....ןעמרָאפ
 וטושּפ רעלייצרעד השעמ א יװ -- רשפא ןוא ."תודגא עקידנעגניז,, סנהכ
 ...תוירבל חונ ַא טתס ,ןהכ דוד ,רע זיא ועמשמכ

 ןוא ןטפירשוצ עשיטעטַאּפ טימ רעכיב ערעודנוא ןקיש ךיז ןגעלפ רימ
 לָאמעלַא זיא ןהכ דוד -- ביבא לת ןיא ןענעגעגַאב ךיז ןגעלפ רימ ןעוו
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 ןיא בורל ךיז רימ ןבָאה טנגעגַאב ןוא ,שטנעמ רעטעװערָאהרַאפ ַא רעייז

 ,טײקיצרַאה ךסַא טימ זיא -- ןעיירעקורד עקידלמוט

 טרירגעטניא תוישעמ ענייז ןיא טפַאשביל טימ לופ טָאה ןהכ דוד
 לָאמַא ןבָאה רעקיסַאלק ערעזדנוא יוװ ןפוא ַאזַא ףיוא תירבע טימ שידיי
 ןיא ןײרַא רע טיג ןצַאז שידי עצנַאג .שידי טימ שיערבעה טרירגעטניא
 ןוא ,שיערבעה ןכעלמיטסקלַאּפ-קידתוקיתמ ַא ןיא עטלייצרעד ,תוישעמ ענייז

 ,טלעוו רעשידיסח רעד ןופ רע טלייצרעד בורל .טשינרָאג סע טסקרעמ וד

 רע לייוו ןענוגרַאפ סע ךיז געמ רע ןוא ,רוקמ ןופ קעװַא טייוו טייג רע רעבָא

 ןעּפ רעד טימ רָאנ טשינ ןוא .רעלייצרעד-השעמ רעטשטנעבעגיטָאג ַא זיא
 ןעסרעדנַא .ק .ה רעגנעגרָאפ רעסיורג ןייז יו ױזַא ,הּפ לֹא הֹּפ ךיוא רָאנ

 וצ ךעלנע לסיבַא ןהכ דוד זיא םינּפ ןיא זַא ,וליפַא רימ ךיז טכַאד סע ןוא

 ,קירוצ רָאי טרעדנוה טימ ןופ רענעד ןכעלרעדנווו םענעי

 רעלייצרעד השעמ ַא ןופ לָאר רעד ןיא ןעזעג לָאמַא ןענהכ דוד בָאה ךיא
 ךעלטנייוועג .ץוביק ַא ןיא טכַאנ-רעד-ףיוא-קיטיירפ ַא ןיא ועמשמכ וטושּפ

 טקידנע ןוא 200 וצ ןדער וצ ןָא טביוה ןעמ זַא ,םיצוביק יד ןיא סע ךיז טכַאמ
 .טרעקרַאפ טקנוּפ ןזעוועג סע זיא ןהכ דוד ייב ...10 וליפַא רעדָא 100 טימ

 רעד זיא ףוס םייב ןוא עריא 100 וצ ןלייצרעד וצ ןביױוהעגנָא טָאה רע
 טלייצרעד טָאה רע תמחמ ....טנָאזירָאה ןזיב טקַאּפעג ןזעוועג ןסיורד רעצנַאג

 סע -- םוגמ קידהשעמ לסיבַא ץלַא ָאד רימ ןענעז יאדווא .,ןסיורד ןיא
 סָאד ןזעוועג זיא ךעלרעדנווװ ןוא ..,לַאפ םעד ןיא ,ליטס םוצ טגנַאלַאב

 ןוא ןטכַאלפעגניירא ןצאז:שידיי ךסא טָאה רע .רעלייצרעד םעד ןופ ןושל

 סערבַאס ליפ יד זַא ,טצעזעגרעביאניײרַא ייז טרָא ןפיוא קיצנוק ױזַא רדסכ

 טלייצרעד רע טָאה סָאד ,טַאהעג האנה -- אברדא ןוא ,טליפעג טשינרָאג ןבָאה
 עקיטייצטנייה טלייצרעד ןהכ טָאה סנגרָאמ וצ ףיוא --- -- .תוישעמ עשידיסח

 --- טושּפ ץנַאג -- ףמַאק ןשיטסינויצ םעד ןופ ןדלעה ןגעוו תוישעמ ,תוישעמ
 יד ףיוא טקריוװעג ןבָאה תוישעמ יד ןוא .ענעפַאשעג-יינ שממ ,תוישעמ עיינ

 ךיא ךיוא ןוא .םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ ןסעזעג עקַאט ייז ןענעז .טייל עגנוי
 .םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ ןסעזעג ייז ןשיוװצ ןיב

 ...יד ןסילשנייא ןעק השעמ א ןוא ,השעמ ...א זיא טלעוװו עצנאג יד

 -טָאג םעד ןגעו השעמ ןיימ ךיא קידנערַאפ טימרעד ןוא .טלעוו עצנַאג
 ןהכ דוד ,לארשי ץרא ןיא רעלייצרעד-השעמ ןטשטנעבעג
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 ןה כ בקעי

 -רעדניק ,דנַאלסורסיײװ ,קצולס ןיא 1881 רָאי ןיא ןריובעג

 עשיעּפָאריײא ןיא ןרָאי-טנגוי ,שזדָאל ייב שזרעגז ןיא ןרָאי
 טייצ ַא ;עיּפָאזָאליפ ןופ רָאטקָאד :לטיט ,ןטעטיזרעווינוא

 ץרא -- 1924 ,עשרַאװ -- 1919 ,עװקסָאמ ןיא --
 ,לארשי

 ,ןהכ בקעי -- ןעמָאנ רעד וליפַא ,שיסַאלק -- םיא םורַא ןוא םיא ןיא ץלַא

 ןכַאז עלַא ךָאנ .רוטַארעטיל עשיסַאלק .טייקיבייא .ור .שיערבעה ןוא שיסַאלק

 טפיול סָאװ ,טָאש ַא יו רעמ טשינ ןבעל עקידעבעל סָאד עקַאט ךָאד זיא

 ,קורדנייא רעד ןזעוועג לָאמעלַא זיא רימ ייב .טביילב טרָאװ סָאד .ייברַאפ
 עבַאגסױא עשימעדַאקַא עקידנעבליפ ַא הליחתכל טביירש ןהכ בקעי זַא
 -- רעביירש ךסַא טָאה רוטַארעטיל עשיערבעה יד ...קרעוװ ענייז ןופ
 טָאה ןהכ בקעי רעבָא ,ןצנעדנעט עשיסַאלק טימ -- רוד ןרעטלע םעד ןופ
 עקינייוו יד ןופ רענייא זיא רע .טיבעג םעד ףיוא םומיסקַאמ םעד טכיירגרעד
 -ענּפָא שיטעמרעה ןענעז סָאװ ,רוד-קילַאיב םעד ןופ רעביירש עשיערבעה
 םתס סע לָאז ןוא ,ךיז טכַאד --- בגא .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןסָאלש
 רעביירש ןקיצנייא ןייק רוטַארעטיל עשידיי יד טָאה -- ןרעוז טגָאזעג ָאד ױזַא
 עשימעדַאקַא ,עקידגעבנעצ ...ַא ןבירשעג הליחתכל דלַאב טָאה סָאװ ,ַאזַא
 ןבָאה רעביירש עשידיי עטסיימ יד .קרעוו עטלמַאזעג ענייז ןופ עבַאגסױא
 ןוא רעקידעבעל רעד רַאפ -- רעקינייו רעװ ןוא רעמ רעו --- ןבירשעג
 ךָאנ טשרע ןרָאװעג ייז ןענעז רעקיסַאלק ןוא ,סַאג-סקלָאפ רעקידנענעייל
 ןיא ץיטָאנ ַא ךרוד ,טלמונַא ָאד ןיב ךיא זַא ןוא .""םירשעו האמ,, ערעייז
 ןהכ בקעי זַא ,ןרָאװעג רָאװעג ,ביבא לת ןופ ''שימייה, טפירשטייצ רעד
 ,ווָארדנעװ .ז שידיי ןיא טסירָאמוה ןטלַא ןכעלרעה םעד ןופ קינעמילּפ ַא זיא

 -מוא רעסיורג רעד ךָאנ ,עװקסָאמ ןיא ןבעל ןבילבעג סנ יּפ לע זיא סָאװ
 ךיא ןיב ,ןטרָאד טנַאװ חרזמ רעשירַארעטיל:שידי רעד ןופ גנוגנערב
 טשינ ןכלעוו טָאה ןהכ בקעי זַא ,ךעלגעמ סע זיא :טפעלּפעג שממ ןזעוועג
 ? רוטַארעטיל רעשידיי רעד טימ תוכייש זיא

 רעבָא ,12 עקצאמָאלט ןופ טנעָאנ עשראוו ןיא טניווועג טָאה ןהכ בקעי

 לָאמ עכעלטע .ןעזעג טרָאד זיא סע ןעוו םיא בָאה ךיא זַא ,טשינ קנעדעג ךיא

 ןייז .בולק"ןעּפ ןשידיי ןופ םינינע ןיא ןכוזַאב וצ םיא ןעמוקעגסיוא רימ זיא
 ןוא .ויטַאגענ ...ןוא טקערָאק שיסַאלק ןזעוועג לָאמעלַא זיא רעפטנע

 ךרוד ןבילבעג רימ זיא ליפעג ַאזַא -- ויטַאגענ טריטקעּפַא לסיבַא וליּפַא
 ,ןפָאלרַאפ טלָאמעד טניז ןיוש ןענעז סָאװ ,רעקילדנעצרָאי יד
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 -יזָאּפ ןוא טײקטרַאצ טימ לופ ױזַא ךָאד ןענעז רעדיל סנהכ בקעי ןוא

 סָאד ןרעוו ןפורעגנָא ָאד סנייא רָאנ לָאז .עביל ןופ ןטקעפַא ,ןטקעפַא עוויט

 דרַאכיר יװ טרַאצ ןוא ןביוהרעד יױזַא טעמכ --- ''ןוז ןיימ רַאפ דילגיוו,
 טנַאמרעד קילעפוצ רָאנ ָאד ךיא בָאה ."םַאירימ ןַא דילפַאלש ,, סנַאמפָאה רעב

 "רַאפ ןעיידיא ןַא ָאד זיא רעדָא ?ןַאמפָאה רעב דרַאכיר ןשידיי-שטייד םעד

 ןבירשעג הליחתכל טָאה ןאמפָאה ךיוא ? העּטשה א וליפא רשפא ןוא גנודניב

 | ...קרעװ ענייז ןופ עבַאגסױא עשימעדַאקַא-שיסַאלק יד

 ןופ םינּפ עקיאור רעייז סָאד טריזירעטקַארַאכ ןרעטש רעכיוה ַא רעייז

 םענעטלאהעגנייא ןא טימ ןעילג ןוא סיורג ןענעז ןגיוא יד רָאנ ןוא ,ןהכ בקעי
 .הפירש ַא רַאפ רעדָא ,הפירש ַא ךָאנ ןליוק יו ,רעייפ

 ןחכ בקעי טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ ןרָאי עטשרע יד ןיא

 "פיוא םיא דובכ רעד ןעמוקעגסיוא זיא רימ ןוא לאערטנָאמ לָאמַא טכוזַאב

 א ףיױא ןעמוקעגניירא זיא רע ווו ,קעטָאילביב רעשידיי רעד ןיא ןעמענוצ
 -- עשרַאװ ןיא טנעקעג ךיז ןבָאה רימ זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה רֶע .לייוו

 זיא סָאװ ,סעומש ַא ןופ םעדָאפ ַא ןביוהעגפיוא רעדיוו סיּפע יװ --- ןוא

 עכלעזא ךיז ןכאמ סע .קירוצ רָאי קיסיירד א טימ ןרָאװעג ןסירעגרעביא
 טפַאשנטַארעטיל עשידיי יד זַא ,םעד ןגעוו טדערעג דלַאב טָאה רע ןוא ,ןכַאז

 ןעוו --- ןוא ,דוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןופ טדמערפעגּפָא-ךעלטנייפ זיא
 סע זַא ,ןלעטשטסעפ טנעקעג רעכיז רע טלָאװ ,עבָארּפ ַא טכַאמעג טלָאװ רע

 ...ןייטשרַאפ וצ ןזעװעג רעווש טשינ זיא זמר םעד ...ױזַא עקַאט זיא

 םוצ ץרא ךרד ךסַא טימ ,טרעפטנעעג בָאה ךיא סָאװ ,טרעפטנעעג בָאה ךיא

 טכערעג טשינ שוריפב זיא רע זַא ,טכַאמעג רָאלק םיא ןוא טסַאג ןסיורג

 טרעסעברַאפ ףרַאד טעטיוװיטַאלער יד ןוא ךַאז עוויטַאלער ַא זיא סע זַא ןוא
 ,ןטייז עדייב ןופ ןערעוו

 :לארשי ןיא טרָאװגנילק עטסשירעפמעק סָאד זא ,ןעשעג סע זיא יוזאיוו

 ןייז לָאז -- םוקת הדוהי שאו םדבו -- -- הדוהי הלפנ שאו םדב)
 ןופ טשינ ןוא ''םינוירב,, ריש ןייז ןופ -- ןהכ בקעי ןופ טַאטיצ ַא אקווד

 .סע זיא יוזא .טָאג ןייא טסייוו -- רעטכיד עשירעפמעק-שימאניד ערעדנא

 ןהכ בקעי וצ טקישעג ץרא ךרד ךסַא טימ ךיא בָאה לארשי תנידמ ןיא
 טימ ןַאטנעמָאמ רע טָאה טקַאט ךסַא טימ -- עיגָאלָאטנַא-טסבלעז ןיימ
 ןיא ןענעגעגַאב וצ ךיז ןעמוקעגסיוא זיא לָאמ עכעלטע .טקנַאדעג ווירב ַא

 טשינ ַא סיּפע ןוא טייקכעלפעה עשיעּפָארײא לָאמעלַא ,רעטַאעט ןיא ,סַאג

 עטדערעגנייא ןא .רוטארעטיל רעשידיי רעצנאג רעד וצ הנעט עטגָאזרעד
 ךות ןיא ןוא עכעלריטַאנ ןשיווצ ...שינעײטשרַאפסימ עשיסַאלק ַא .הנעט

 .6 ,רעדירב עטושּפ"קיצראה
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 אנהכ לוונייז לאומש .רד

 ןיא 1940 טניז ,עשרַאװ ןיא 1905 רָאי ןיא ןריובעג

 ,לארשי ץרא

 גנווושפיוא ןסיורג םעד ןופ ימיב ,עשרַאוװ ןיא ,ןרָאי רעקיצנאווצ יד ןיא

 -םיר יילרעלא ןופ סעילאווכ עשירארעטיל עשירעפעש ,עקידנשיור ,עיינ ןופ

 ןפױא ןעמוקפירַא טייצ וצ טייצ ןופ רעביירש עשידיי ןגעלפ -- ןעגנוט

 םעד ןופ הריד עסיורג יד ןזעוועג זיא סע ווװ ,17 עשנעג ןופ קָאטש ןטשרע

 רעד .אנהכ ברה ןטרעּפכַאעג קרַאטש ןעמעלַא ןופ ,ןכיוה ,ןשיטעטסעיַאמ

 א ןיא ןעגנערבראפ ןוא ,ןכוזאב יד ייב ןזייואב ןטלעז ךיז טגעלפ בר

 טדערעג .רעטכעט יד ןוא ןציבר רעד טימ ןעמ טגעלפ סעומש ןשירארעטיל

 םורַא טיירדעג לָאמעלַא ךיז ןבָאה ןסעומש יד ןוא שילױוּפ בורל ןעמ טָאה

 רעשידיי רעד ייב טייצ רענעי ןיא זיא רוטַארעטיל תמחמ -- רוטַארעטיל

 סָאװ ,ןציבר יד ךיוא .טלעוו רעד ןופ רעטנעצ רעד ןזעוועג ןלױּפ ןיא טנגוי

 ,ָאקמוכ ןוא ַאטוג ,ַאלַאמ רעטכעט יד יװ שילױוּפ רעגרע טשינ טדערעג טָאה

 -טסאג יד טלָאמעי טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ .סעומש ןיא ןפורנָא ךיז טגעלפ --

 ,ךעלשידיי ןוטעגנָא ,גנאג ןעמאזגנאל א טימ רוחב רעגנוי א ןייגכרודא בוטש

 .רעטכעט יד ןופ רעדורב רעד -- גנַאל בלַאה ןוא ץרוק בלַאה ןיוש רעבָא

 ןבָאה ןרעטסעװש יד שטָאכ ,סעומש ןיא טשימעגנײרַא ךיז רע טָאה ןטלעז

 עיפָאזָאליפ ןוא רוטַארעטיל רעד ןגעוו רעמ טסייוו רע זַא ,טגָאזעג לָאמעלַא

 לאומש ןעמָאנ ןייז .ןעמונעגנעמַאזוצ עלַא רימ יװ ,ןדיי ייב ןוא טלעוו רעד ןופ

 ןיא ןעמָאנ םענעגיוצרַאפ ַא טימ ןפורעג םיא ןעמ טָאה אמתסמ .,לוונייז

 .טשינ ךיא קנעדעג סָאד רעבָא ,בוטש

 ןענעז טלעוװ רעד ןופ ןעגנוטכיר עלַא ןיא ,ךסַא קעװַא ןענעז ןרָאי ןוא

 םעד טפָא עז ךיא ןוא לארשי תנידמ ןיא ךיא ןיב טָא ןוא .קעװַא רימ ייז

 ראפ גנולײטּפָא רעד ןופ רָאטקעריד רעד זיא רע ,הנהכ .ז .ש .רד ןעמָאנ

 ַא ללכב סיּפע זיא רע ןוא םוירעטסינימ-סגנודליב ןיא םינינע עזעיגילער

 רעטסינימ ַא זיא רע זַא ,טגָאזעג טלָאװ ךיא .עקעט ַא ןָא רעטסינימ ןימ

 .לארשי תנידמ ןיא טיבעג ןזעיגילער ןפיוא ןלַאפנייא עלעניגירָא ....ןופ

 ,טסוװַאב יװ ,זיא ,ןצינערג עשיפַארגָאעג עקיטציא יד ןיא ,לארשי תנידמ

 עטקיליײהרַאפ עטסיימ יד ןופ ןרָאװעג טלײטעגּפָא סָאמ רעטסערג רעד ןיא

 ןענעז רימ יו ,לארשי ץרא ןופ עּפַאמ רעד ףיוא רעטרע עשידייירוא

 יאדווא .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא יברעמ לתוכ ,לחר רבק ,הלפכמה תרעמ :טניווועג

 רעמ -- יברעמ לתוכ רעד ץוח -- רעטרע עקילייה עטסיימ יד ןענעז

 .טפַארק עסיורג ַא זיא הרוסמ ןוא -- ָאד ןענעז ייז רעבָא .עירָאטסיה יו הרוסמ
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 ענייז ןריפסיוא תעשב אנהכ .רד םעד ןעז וצ עװַאקישט םתס זיא סע

 רע ןוא ןרעטש ןפיוא ךיוה טקורעגפיורַא טוה רעצרַאװש רעד .ןתוחילש
 ץלַא ןוא טפור רע רָאנ -- טשינ טדער רע ןוא ,טילפ רע רָאנ ,טשינ טייג

 טָאה ןעמ ...טימ וטסילפ הרירב תילב זַא ,שינעליײא טימ לופ ױזַא זיא

 .תובהלתה ןיא ןגיױצעגנײרַא ךיד

 ןפַאש וצ -- אנהכ .רד ןופ עבַאגפיוא עלעניגירָא יד זיא סָאד טָא ןוא

 טימ ןפרָאװעגנײרַא עבַאגפיוא רעקיזָאד רעד ןיא ךיז טָאה רע ...הרוסמ עיינ

 עזעיגילער-בלַאה טימ ןרָאפטימ ךיא געלפ טפָא .שממ רעייפ-םַאלפ ַא

 ןייז ןופ ףליה רעד טימ טריזינַאגרָא טָאה אנהכ .רד סָאװ ,סעיצידעּפסקט

 ןיא ם'במר ןופ רבק םוצ עזייר ַאזַא ןזעועג זיא טָא .טמא ןלאירעטסינימ

 .עינָאמערעצ רעד טימ טריגיריד רע ןוא טימ טרָאפ אנהכ .ז .ש .,הירבט

 -- ןטײצרָאי עכלעזא ייב לאינָאמערעצ רעטלא ןא ָאד ןיא סע וװ טרָאד

 טייג -- ם'במר ןופ הריטּפ רעד ךָאנ רָאי 750 ןזעוועג טלָאמעד ןענעז סע

 "ערעצ ןייק ָאטשינ זיא סע וװ טרָאד ןוא ,עיצידַארט רעד טיול רעטייוו רע
 יד רעבָא --- זָאלמרָאפ לסיבַא ךָאנ לייוורעד ,ןפַאשעג רע טרעוו --- לַאינָאמ

 ...ןביולג וצ ןבױהנָא לָאז ןעמ יבַא .טייצ רעד טימ ןעמוק טעװ םרָאפ עטסעפ

 ...תמא רעד .טייקכעלקריוו עטסקרַאטש יד זיא ןביולג !ןביולג זיא רקיע רעד

 סָאד רעבָא ...תמא רעשיפָאזָאליפ ַא ךיוא סָאד זיא ןכַאז עלַא ךָאנ -- -

 -= == .ןינע םוצ טשינ טרעהעג

 ,רמועב ג"ל ,תפצ ייב ןורימ ןייק ,עיצידעּפסקע ערעדנַא ןַא זיא טָא

 ןורימ ןייק טמוק ןעמ רעדייא ןוא .יאחוי ןב ןועמש יבר אנת ןופ טײצרָאי
 ,אנהכ .ז .ש .הפיח ייב איבנה והילא ןופ לייה רעד ןיא טיזיוו ַא ּפָא ןעמ טַאטש

 טדער רע סָאװ ,גהנמ םעיינ ַא ןריפוצנייא ָאד ךיז טימַאב ,ךייזש ץרוק רעדָא

 רענעפ ענעריּפַאּפ ןדניצ וצ . . .הרות ןתמ יוז טלַא זיא רע זַא ,ןייא עלַא זדנוא

 ןוא לָאמַא ןופ תוילג עלַא רעביא קירב ַא ןעיזב וצ ידכ ןוא ,ןצנַאט וצ ןוא
 ַא טימ ןעגנוזעג טייהנגעלעג רעדעי ייב טרעוו ,לארשי ץרא -- ןוא טנייה

 -- -- "חישמה תאיבב המלש הנומאב ןימאמ ינא, רעד תובהלתהדָאטעג

 ןופ רבק םייב ןעגנוזעג דיל סָאד ןוא טצנַאטעג ןעמ טָאה םישמה בל דע

 עקידריווקרעמ ןייז טוט ךייזש ...רעטרעוװ יד ןופ רבחמ םעד -- ם'י'במר
 סעדנעגעל-סקלָאפ סױרַא טיג ןוא רע טלמַאז בגא .טכַאדאב ךסַא טימ תוחילש

 ...עיזאטנאפ טימ סרעטכיד ראפ ןלאווק ענעדלָאג עיינ .ןדיי עשינמית יד ןופ

 זוכיו ַא טרעהעג םילשורי ןיא תחנ סיורג טימ ךיא בָאה לָאמניײא
 ןופ טייקשיטנעטיוא רעד ןגעוו אנהכ .רד םעד טימ ןדס בד רָאסעּפָארּפ ןשיווצ

 .וצרעד עקידנפילברַאפ ןוא ןטנעמוגרַא 101 ...ןויצ רה ןפיוא דוד רבק
 אלמ רעד וליפַא ...דוד רבק רעד עקַאט זיא סָאד זַא ,אנהכ .רד טגנערב
 ,7 ,,.טפעלּפעג ןזעוועג שמִמ זיא ןדס בד שודגו
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 רעליש-רעקסַאל אולע

 ,1876 רָאי ןיא ,דנַאלשטײד ;דלעפרעבלע ןיא ןריובעג

 .לארשי ץרא ןייק ןעמוקעג ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא
 ףיױא הרובק וצ טכַארבעג ,1945 רָאי ןיא ןברָאטשעג

 ,םילשורי ןיא םיתיזה רה םעד

 -- ןזעוװעג רָאי ףניפ ןיוש רעליש-רעקסַאל ַאזלע זיא 1950 רָאי ןיא

 ריא ייב ,ןעלמיה עיולב יד ןיא ,"ריוװַאלק ןעיולב, ריא טימ ןעמַאזוצ
 ךואב ןטשרע ןיימ ייב טשינ זַא ,ױזַא ...טָאג רבח ...ןשירטנעצסקע

 -- לארשי ןיא ןעניווװו ןרָאי יד תעשב טשינ יאדווא ןוא לארשי תנידמ ןיא

 -- ןכב -- יז טרעהעג .ןפערט טנעקעג טרָאד יז ךיא בָאה -- 1954 טניז

 .רעביירש ןופ ןליפָארּפ עירעס רעקיזָאד רעד ןופ ןעמער יד ןיא טשינ שינכעט

 סָאװ 1 רעליש-רעקסַאל ַאזלע וצ ללכב קינכעט טָאה תוכייש ַא רַאפ סָאװ רעבָא

 טײרּפשסיױא רעד רעדָא ,טייצ רעד ןופ ךשמה רעד ריא וצ טָאה תוכייש ַא רַאפ

 ןוא ןעגנוטכיר עלַא ןיא ךרדה תציפק זיא ריא ייב ? עיפַארגָאעג רעד ןופ
 ךעלגעמ זיא ךַאז ַאזַא ביוא -- ןטייז-טייצ עלַא ןיא ןמזה תציפק ךיוא ױזַא

 טבעלעג טָאה יז .עטכישעג ןוא עיפַארגָאעג עטסכעלריטַאנ עמַאס יד ןזעוועג ---

 רענעגיא ריא טימ ,טייקיבייא-רוטאינימ רענעפאשעג-ןגייא ןימ א ןיא

 םעד טימ ןפורעג ךיוא טָאה יז ןעמעוו ,טָאג םענעגייא ריא ןוא עיגילער

 ןימ ַא ןיא טבעלעג ךיוא טָאה יז .עווהאי -- ןעמָאנ םענעמונעגנָא ןײמעגלַא

 -- טניורקעג טָאה יז וװ ,עטכישעג-רוטַאינימ רעשידיי  רענעפַאשעגיןגייא

 ,םיכלמ -- טריזינָארטעד לָאמטפָא ןוא

 עיטסאניד-ןעבעט רעשירצמ טלא ןא ןיא טלעטשעגניירא יז טָאה ןיילא ךיז

 ןיססעצנערּפ יד טשינ .י'ףוססוי ץנירּפ,, רעד ןזעוועג זיא יז ווו ,םיכלמ ןופ
 ,ץנירּפ ַא םתס ןזעוועג טשינ זיא יז ןוא .ףוססוי ץנירּפ רעד רָאנ ,ַאפעססוי

 "ןיױרק יד זַא ,גהנמ ַא ןזעװעג זיא ןעבעט ןיא ןוא ,ץנירּפ-ןיורק ַא רָאנ
 ךיז טגעלפ יז .קַאב רעטכער רעד ףיוא ןרעטש ַא ןגָארטעג ןבָאה ןצנירּפ
 קַאב רעד ףיא ןרעטש םעד טָא טימ לָאמעלַא ןריטערטרַאּפ-ָאטױא עקַאט

 : ...ליומ ןיא טערַאגיצ םענירג ַא ןוא

 ַאזלע טימ טפַאשטנַאקַאב ןיימ ןופ עטכישעג יד ןיירַא טמוק ָאד --- ןוא
 בָאה טניוװעג ,1920 רעדָא ,1921 רָאי ןיא סע זיא ןזעוועג .רעליש-רעקסַאל

 -- רעטכיד עשטייד יד טיִמ טרבחעג לסיב ַא ךיז ןוא ןיוו ןיא טלָאמעד ךיא
 ױזַא ןוא .טניווועג ןיוו ןיִא טלָאמעד ןבָאה סָאװ --- ןדיי ייז ןופ עטסיימ יד
 עריא ןענעיײל וצ ףיוא ןיוו ןייק ןעמוק טלָאזעג טלָאמעד טָאה אזלע יו

 ןלעירעטַאמ ןּפַאנק ַא ףיוא טֿכירעג ךיז טָאה ןעמ יװ ױזַא ןוא -- רעדיל
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 טפרַאדעג ךיא בָאה ,סַאזלע טעטירַאלוּפָאּפ רעד ףיוא טקוקעג טשינ ,גלָאפרעד

 ןייטשנערהע טרעבלַא .ןזיירק עשידיי יד ןיא טירטפיוא ריא ןכַאמ טנַאקַאב
 ןוא ןעמָאנ ןיימ ןבעגעג רעליש-רעקסַאל ַאזלע ןבָאה לעפרעוו ץנַארפ ןוא
 ןופ ךָאו יד ןוא -- טרידנָאּפסערָאק טקעריד רימ טימ טָאה יז ןוא סערדַא

 בָאה -- ןעכנימ ןיא טניווװעג טלָאמעד טָאה יז -- ןיוו ןיא ןעגנערברַאפ ריא

 -רעביא טרָאד ןוא ָאד ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא ךיוא ,ןפָארטעג טפָא יז ךיא
 ,ווירב ַא ןטיבעג

 זיא -- "ךלמ, סייה ךיא זַא ,טרעהעג טָאה רעליש-רעקסַאל ַאזלע זַא
 ךָאד זיא יז .טפַאשטנַאקַאב רעד ןופ סוחיי רעד ןענַאטשעגנָא רָאג ןיוש ריא

 טאהעג ךָאנ יז טָאה וצרעד ...ךלמ א ןיב ךיא ןוא לייוורעד ץנירּפ א רָאנ

 טָאה יז ,דרָאב עצרַאװש ַא ןגָארטעג טלָאמעד בָאה ךיא ןוא םינּפ טעקַאנ ַא

 ַא ךָאנ ,דרָאב ַא ןבָאה טעװ יז ךיוא זַא ,טגָאזעג טסנרע ןלופ טימ לָאמַא רימ

 ,דרָאב א ןָא רענעש זיא ץנירּפ א .ךלמ א ןרעוו טעװ יז ןעוו ,עניימ יו ערעגנעל

 לכיימש ַא טָאה ןעמ זַא --- ייוו ןוא ,טביולגעג יז טָאה טגָאזעג טָאה יז סָאװ
 רַאפרעד טגעלפ יז .לפייווצ ַא טקירדעגסיוא טרָאװ ַא טימ רָאג רעדָא ,ןוטעג
 ,ריט רעד רעטניה ןפרַאװסױרַא ןוא טורציּפש ַא טימ ןגָאלש

 ןיא ןירעטכיד עטסערג יד טייצ רענעי ןיא ןזעוועג ךָאד זיא יז ןוא
 רעד ןופ סנירעטכיד עטסערג יד ןופ ענייא יז זיא ללכב ןוא ןושל ןשטייד

 -רעקסַאל ַאזלע .סנירעטכיד רעבָא -- !!רעטכיד , ןגָאז טשינ לעװ ךיא .טלעוו

 ןייק טשינ בָאה ךיא ןוא טוריץיּפש א טימ ןגָאלש רעמ טשינ ןיוש ןעק רעליש
 ,ןגָאז וצ סע ארומ

 רעמיצ-לעטָאה ןיא ןסעזעג ךיא ןיב -- לקנוטבלַאה ןיא --- לָאמניײא
 ןופ השעמ א סיּפע טלייצרעד רימ טָאה יז ןוא רעליש-רעקסַאל ַאזלע ןופ

 רעטכיד רעגנוי ַא ,אקלוק גרָאעג ןעמוקעגניירַא זיא ,'!ףיוה ןכעלגינעק,, ריא
 ץנירּפ ,טײהָאה עכעלגינעק -- :טגָאזעג טָאה רע ןוא -- רענייש ַא רעייז --
 ַא ךיז טָאה ַאלע ...טוהרעגניפ ַא טכַארבעג ריד בָאה ךיא ,ףוססוי

 רעבָא ...רערעטש םעד ןפָארטשַאב וצ טורציּפש ריא ןכוז וצ ןוטעג סיר
 ץנַאלג ַא טָאה ,ערטיכ ץנַאג ןזעוועג ךיוא זיא סָאװ ,רעטכיד רעגנוי רעד

 ןגױצעגסױרַא לופסינמייהעג טָאה ןוא ,ןגיוא עסיורג ,עיולב ענייז טימ ןוטעג
 סיּפע ןופ טוהרעגניפ רעיולב ַא ןזעוועג זיא סע ןוא -- טוהרעגניפ םעד
 טָאה ןעזרעד סע טָאה ַאולע וַא ...טרעמַאהעגסױרַא ןייטש ןלעדייא ןַא
 רעטכיד ןגנוי םעד ןופ זדלַאה םעד ףיוא לגיופ ַא יוװ ןוטעג גנורּפש ַא שזַא יז

 רעוַאלב ןייא -- טוהרעגניפ רעוַאלב ןייא :ףוס ַא ןָא טלבויעג טָאה יז ןוא

 ...טוהרעגניפ



 ןָאקיטקעל ןיימ | 24

 ןופ ןעמָאז רעד ןזעוועג זיא י'טוחרעגניפ רעוַאלב,, רעד טָא זַא ,ןייז ןעק

 עלָאר עשיטסימ עסיורג ַאזַא טליּפשעג טָאה סָאװ ,"ריוװַאלק ןעוַאלב,, םעד

 טעטכיד:בעלעג ןוא טבעלעג טָאה רעליש-רעקסַאל ַאזלע ןעוו ןרָאי יד ןיא

 ןַא ןזעוועג קילעפוצ ןיב ךיא ױזַאיװו טלייצרעד ָאד ךיא בָאה .םילשורי ןיא

 -רעטעּפש םעד ןופ ,טוהרעגניפ ַא ןופ לוגליג ןיא ,עזענעג רעניוו רעד ןופ תודע

 ...ריווַאלק רעמילשורי ןקיד

 רעטכיד רעגנוי רענעי זַא ,טקרעמַאב ךָאנ רעטעּפש אזלע טָאה -- בגא

 ןסיורג םעד -- ןנעב דירפטאג וצ ךעלנע ןזעוועג זיא טוהרעגניפ םעד טימ

 זיא רעלישירעקסַאל ַאזלע זַא ,טקידערּפעג טָאה סָאװ ,רעטכיד ןשטייד

 טרעטשעג טשינ םיא טָאה סָאד רעבָא -- ןירעטכיד עטסערג סדנַאלשטיײד

 טבעל רע) .סיצַאנרעטכיד עטשרע יד ןופ רענייא ןרעוו וצ 1923 רָאי ןיא

 ,(1957 ףוס ,ןבירשעג ןרעוו רעטרעוו יד ןעוו -- ךָאנ

 ןגרָאמירפ ןיא לָאמנייא רעליש-רעקסַאל ַאזלע רימ טָאה געט ענעי ןיא

 ַא זיא סע זַא ,טמולחעג ריא ךיז טָאה סע :טלייצרעד קידנרעטיצ שממ

 טייטש יז ןוא ,יינש יו סייוו טכַאנ ַא רָאנ ,טכַאנ-הנבל ַא טשינ ,טכַאנ עסייוו

 טייג ןנעב דירפטאג ןוא שיט ַא ףיױא טעקַאנ רעטצנעפ ןטכַאמרַאפ םייב
 רעטנענ טמוק רע ןוא תרנכ םי םעד רעביא סוזעי יו טכאנ רעד רעביא
 טָאה יז ,רעטייו ,רעטייו טייג ןוא ריא ךרוד ךרוד טייג ןוא רעטנענ ןוא
 ךיז טָאה יז זיב ןפור ןביױהעגנָא קרַאטש ױזַא םיא ןוא טיירדעגמוא ךיז

 ,םולח ַא ןזעוועג סע זיא יצ ןדײשַאב ריא לָאז ךיא ןוא -- -- .טקעוועגפיוא
 ַא ןזעוועג זיא סע זַא ,טגָאזעג ךעלריטַאנ בָאה ךיא .טייקכעלקריוו ַא רעדָא

 ןיא טוריץיּפש רעד ףיא טקוקעג רדסכ בָאה ןוא -- -- טייקכעלקריוו

 ...עפַאש רעד ייב לקניוו

 לדיילק ץרוק א רעייז ןגָארטעג אזלע טָאה טנוװָא ןשירארעטיל םעד תעשב

 ןטאדלָאס עשיסיירּפ יד יװ טקורעגרעדנאנופ סיפ יד ןוא עניב רעד ףיוא
 ןזיוװעגנָא גנולצולּפ יז טָאה רעדיל עריא ןענעייל ןטימניא ,ןייטש-ךַאװ םייב

 לגיּפש ַא טָאה רע זַא ,ריא טרעטש רע זַא ,םוקילבוּפ ןיא ןַאמ ןייא ףיוא

 .ןענעייל ןענעק טשינ לָאז יז זַא ,לגיּפש םעד טימ ריא ףיוא טלצנילב רע ןוא

 סָאד זַא ,םוקילבוּפ סָאד טרעכיזרַאפ ןוא טלעטשעגפיוא ךיז טָאה ןַאמ רעד
 סָאד טגָאזעג רעדיוו ַאזלע טָאה םורַא טונימ ַא ןיא רעבָא .טשינ טמיטש
 ןענַאטשעגפיױא זיא ןַאמ רעד .רעדיו -- טונימ עכעלטע ןיא ןוא .עבלעז
 ךיוא ןוא גנוטכיד רעייא ןופ רערעטעגרַאפ ַא ןיב ךיא --- :טגָאזעג טָאה ןוא

 ייג ךיא ןוא בילוצ ךייא וט ךיא ןוא ךייא ייטשרַאפ ךיא ןוא ךייא ןופ

 ,..לַאז ןופ סױרַא



 25 ןָאקיסקעל ןיימ

 ןַא ןעזעג גנולעטשסיוא:רעכיב רעשטייד ַא ףיוא ךיא בָאה געט יד

 טרָא ןטסערג םעד .ןטסינָאיסערּפסקע-רעטכיד עשטייד יד ןופ עיגָאלָאטנַא

 םעד ,רעליש-רעקסַאל ַאזלע ןופ ןדַאלַאב עשידיי יד ןעמענרַאפ ךוב ןיא
 רעד -- ןרָאװעג רָאװ זיא םולח רעד .ןנעב דירפטָאג טעמכ טרָא ןטייווצ

 ...ןיוו ןופ דירפטָאג-ַאזלע םולח רעקידארומ

 עטוג סרעלישירעקסַאל ַאזלע ןריזירעטקַארַאכ וצ טרָא סָאד ָאד טשינ

 ךעלעברעש-ןטנעמגַארפ יוװ זָאלניז ןענעז סָאװ ,רעדיל ךיוא טָאה יז) רעדיל

 -רעד יד ןעניפעג טשינ ןעק ןעמ סָאװ ,ןעגנובָארגסױא עשיגָאלָאעכרַא ןופ

 -- ןענעייל ןעמ זומ רעדיל עטוג ,עסיורג יד .(ייז וצ ךעלברעש עקידנצנַאג

 ערעדנַא ייב ךעלטנייוועג טנעיל ןעמ יו גנַאל ױזַא רעדנוזַאב טרָאװ סעדעי

 יד ּפִא רעבָא ןעמ טקעד .דיל ריא זיא רעווש-לקנוט .דיל ץנַאג ַא רעטכיד

 קיטכיל ױזַא טרעוו -- רעווש וצ טשינ דָארג זיא סע ןוא --- טייקלקנוט
 ,דרע רעד ןיא טכַאש ַא ןופ סיױרַא טמוק ןעמ ןעוו יו

 טנעקעג טוג ןבָאה סָאװ ,ךס ַא טניירפ לארשי תנידמ ןיא ןעק ךיא
 ןבָאה תוישעמ עקידלארשי:ץרא סנייא ןוא טנזיוט .רעליש-רעקסַאל ַאזלע

 :ןירעביירש ַא ןילַא ,אקניטאק לחר רקיעב ,טלייצרעד ריא ןגעוו רימ ייז

 השעמ ןייא רָאנ ןוא .ןענעכייצרַאפ תוישעמ יד ךָאנ ןלעװ ןוא ןיוש ןבָאה ייז
 ןוא ןטירד ַא טימ ןקיטכערַאב םעד טימ ןוא ןלייצרעדרעביא ָאד ךיא ליוו

 :עירעס רעקיזָאד רעד ןיא ליּפָארּפ םעד ןעמעננײרַא ןיימ טנעמוגרַא ןטצעל

 -רעקסַאל ַאזלע טגָאזעג רעטכיד רעשיערבעה רעטמירַאב ַא טָאה לָאמנייא

 םיא טָאה יז .שיערבעה ףיוא רעדיל עריא ןצעזרעביא ליוװ רע זַא ,רעליש

 םיִנּפ לקנוט ,קיגיא:-סיורג ,רעגָאמ ריא טימ טקוקעגנָא םוטש ןוא גנַאל

 ;טסנרע ןלופ טימ טגָאזעג טָאה יז ןוא גנוטכיד רעד ןופ ןירעריטרַאמ ַא ןופ
 ריא טנעז -- -- שיערבעה ףיוא רעדיל עניימ ןצעזרעביא טליוו ריא --

 טשינ ןעד ךיא ביירש ?ןעד ךיא ביירש ךארּפש רעכלעוו ןיא ןוא ?טקוראפ

 ".רעביא טשרע טשינ ןעמ ףרַאד רעדיל עניימ -- רעטקורַאפ ? שיערבעה

 ...שיערבעה ןיא ןצעז

 ןענעז רעדיל עריא .ןזעועג טכערעג יז זיא ןעניז ןסיוועג ַא ןיא

 רעד יו ,םירישה ריש רעד יו -- רַאבצעזרעביא טשינ ןוא קילָאמניײא

 ,,םיליהת

 .עלָאר ןייק טשינ ןושל ןיוש טליּפש ; שמוח-רוא זיא טסייג רעייז ןוא
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 ידלַָאטרעב-יקצאל .וו

 טעברַאעג ,טניוװעג ,טרידוטש ,ןריובעג וועיק ןיא 1
 ןשיעּפָארײא ןוא דנַאלסור ןקילָאמַא ןופ טעטש ליפ ןיא

 "םורד ןיא ןוא ןופצ ןיא סעזייר עקידנרעױדגנַאל .ברעמ

 ןוא לארשי ץרא ןיא גנַאל טייצ ַא טניוװועג .עקירעמַא
 ,1940 רַאורבעפ ןט5 ,ןברָאטשעג טרָאד

 טייג ףלָאװ יווװ יױזַא ןוא ,יקצַאל ףלָאװ תמא ןַא ףיוא רע טָאה ןסייהעג

 זיא רע יו ױזַא רעבָא ,ףלָאװ באז ןסייהעג רע טָאה ,באז טימ ןעמַאזוצ
 ךיא ךיז רע טָאה ,ןגיוצעגפיוא ןוא טמיטשעג שיעּפָארײא רעייז ןזעוועג

 א ןוא ;םלעהליו טימ ףלָאװ ןצעזרעביא ןדיי עשטייד ,םלעהליוו ןפורעג

 ויטקַא רעייז שיטילָאּפ זיא רע לייוו ,טַאהעג ךעלריטַאנ רע טָאה םינָאדװעסּפ

 םינָאדװעסּפ ןייז ,טריטסערא ןזעוועג לָאמ רעקילדנעצ ךיוא זיא ןוא ןזעוועג

 -רַאפ יד ,קרעװ עטסקיטכיו ענייז ןופ סנייא ןוא ,ידלָאטרעב ןזעוועג זיא |
 -רעטנוא וליפַא רע טָאה ''הלוצמ ןוי, סרעװָאנַאה עטנ-ןתנ ןופ גנושידיי

 יד טָא ןיא .וצרעד "ןב, א טימ ךָאנ ןוא ןעמָאנ ןלופ ןייז טימ ןבירשעג

 ןעמענ ייוצ יד רעטנוא -- ידלָאטרעב-יקצַאל סָאװ ,ןעמענ עקיאײלרעלַא .

 ןזעוועג זיא ,טצונעג טָאה -- ןטסרעלוּפָאּפ םוצ ןזעועג רע זיא ןעמַאזוצ

 ןייא ןופ ןוא תמא ןייא ןופ ךיז ןפרַאװ ןייק טשינ .רעטקַארַאכ ןייז ןופ לסיבַא

 לָאמעלַא ךעלטנגייא ,ןכוז קיבייא ןַא רָאנ ,ןירַא ןרעדנַא ןיא ןימאמ ינא

 ןיא ןבעל ןייז ןיא ןזעועג זיא רע שטָאכ ןוא .עיניל רעבלעז רעד ףיוא
 -טסינויצ ַא יא ןוא ,טסינויצ ַא יא ןוא טסילַאיצַאס ַא יא קיטילָאּפ רעד
 ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא יא ןוא ,טסינויצ-ילעוּפ ַא יא ןוא טסילַאיצָאס'

 טנורג ןיא רע זיא -- טסילַאירָאטירעט ַא רָאג ןוא ײטרַאּפ-סקלָאפ רעד

 ןדיי זַא ,רקיע רעד .טסינָאיצַארגימע רענעכָארּפשעגסיױא ןַא לָאמעלַא ןזעוועג
 ןיוש ייז ןלעו קידנרעדנַאװ ױזַא ןוא ןרעדנַאװ ןוא ןרעדנַאװ ,ןרעדנַאװ ןלָאז

 ,"טלעוו ערעסעב ןוא טלעוו ערענעש ןוא עיינ,, יד ןפערטנָא געוו ןפיוא לָאמַא

 -ייטראפ ענַאלבאש עלא ,ןוצר יהי א יװ ןגָאז ןוא ,ןגָאז וצ ןגעלפ סע יװ

 רעד זַא ,ןייז טלָאמעג רָאג ןעק סע ןוא .ןעײטרַאּפ עשידיי עלַא ןופ רענדער

 ךילגטימ ַא ןזעוװעג זיא ידלָאטרעב-יקצַאל רעטרינילּפיצסיד קינייוו רעייז
 ,ײטרַאּפ רעשידיי רעטסשיגָאל ןוא רעטסטכערעג טולָאסבַא עמַאס רעד ןופ

 ךימ בָאה ךיא זַא ,ךיז טכַאד רימ רעבָא .םזינָאיצַארגימע ןופ ײטרַאּפ רעד
 ,טדערַאפ םתס ליפוצ ןיוש ָאד

 טנורג ןיא טסיטרַא ןַא ,רעקיטנַאמָאר ַא ןזעוועג זיא ידלָאטרעב-יקצַאל
 עכלעזַא ךסָא רעייז רימ ןבָאה ןבעל ןכעלטנפע ןשידיי רעזדנוא ןיא .ןעמונעג
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 ןדיייטשינ ייב .טסיטרא ןוא רעקיטילָאּפ ןופ שימעג א ןענעז סָאװ ,ןרוגיפ
 זַא ,טגָאז ןעמ ,ךעלרעפעג רעייז ןטסיטרַא ענעגנַאגרעד-טשינ עכלעזַא ןענעז

 ןבָאה ןענאמָאר ענייז לייוו ,ןָאעלָאּפאנ ןרָאװעג ראפרעד רָאנ זיא ןָאעלָאּפאנ

 ןוא ,טגיוטעג טשינ ןבָאה ןעמַארד ענייז לייוו ינילָאסומ ןוא ,טגיוטעג טשינ
 ןדיי זדנוא ייב רעבָא .ךסַא ,ךסַא ןענַאהרַאפ םילשמ עכלעזַא ךָאנ ןענעז סע
 דיב ןיכס .ךעלרעפעג טשינ ןטסיטרא ענעגנאגרעד טשינ עכלעזא ןענעז

 ןטלעז ןבָאה ןטסיטרַא ענעגנַאגרעד טשינ ערעזדנוא רֶעבָא ...הנכס טסיטרא

 ,ןטייוצ רעייז ןיא ךעלרעפעגמוא ךיוא ױזַא ייז ןביילב ,טנַאה ןיא רצסעמ ַא

 -יקצַאל טסיטרַא רענעגנאגרעד טשינ ַא ראפ סָאװ .לוגליג ןשיטילָאּפ רעייז ןיא

 רעטכיד ַא רשפא ,ןעמיטשַאב וצ רעווש וליפַא זיא ןזעוועג זיא ידלָאטרעב
 שטָאכ ,שילַארטַאעט רעייז טגעלפ רע לייוו רעליּפשיױש ַא רָאג רשפא ןוא

 ףורַא רָאה ,רעכיוה ַא ,רעדנַאלב-לקנוט ַא .ןדער שיגָאל קידנשַארעביא בורל

 יד ייב ןגיוא יד ןופ ןעלקניו יד רָאנ ,םינּפ שיטַאבעלַאב ַא ,טמעקרַאפ

 ַאזִא סיּפע ןבעגוצ םינּפ םעד טגעלפ סָאד ןוא ּפָארַא ףיוא ןגיוברַאפ ןפעלש

 ןופ זיא -- ידלָאטרעב-יקצַאל -- רע זַא ,טסייוו וד ,טייקדימ עשיטסיטרַא

 -לעזעג עסיורג ןוא ןעייטראּפ ןופ רעריפ ןוא רעקיטילָאּפ א ןָא םינומדק

 ענזירּפאק יוזא סיּפע טדער רע ןוא םיא טימ ךיז וטסנגעגאב טָא ןוא ,ןטפאש
 שטָאכ ,ריד טימ רענעלּפ טיוב ןוא ,ןלַאפנייא ענדָאמ סיּפע לָאמעלַא טָאה ןוא

 ןוט וצ טיירג סגנידלא סיּפע זיא ןוא ,לָאמ ןטשרע םוצ ךיד טנגעגאב רע

 ןוא םיא ףיוא טסקוק יד ןוא ,קלָאפ עשידיי סָאד ןעוועטאר ןעק סגנידלא ןוא
 סיּפֶע ?ידלטטרעב-יקצַאל סָאד זיא :ךיז טסכַארט ןוא םיא ףיוא טסקוק

 .ןויַאנ ױזַא רע טדער

 ,ץשרַאװ ןיא ןפָארטעג לָאמ עטשרע סָאד ןידלָאטרעב-יקצַאל בָאה ךיא

 ןיא טשרע טכארבראפ םיא טימ רעגנעל .ךיז טנעקאב יו טשינ רעמ רעבָא

 ,רעטנַאגעלע רעד טָא ןיא טסַאּפעגנײרַא טוג ךיז טָאה רע .1922 רָאי ןיא עגיר

 רעגיר ןופ רָאטקַאדער טלַאמעד ןועוועג .טָאטש רעשטייד לטרעפיירד
 שטנעמ רעטלעטשעגנייא-שירארעטיל ַאזַא ףרַאד ךעלטנייוועג ."!ןגרָאמירפ,

 ןייז ןיא טסאג וצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,עגעלָאק א ןגעוו לקיטרא ןא ןביירש
 טָאה סרעדגוזָאב ,ויטַאגענ יא ,שיטעטַאּפ יא ןזעוועג זיא לקיטרַא רעד .טָאטש
 סָאד רעבָא ןטריגעג סע ,"ַאזָאניּפס,, ךֹוב ןיימ ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז רע

 -עגכרוד טוג ,עטוג יד ןוא ,קיגָאל יד אקווד ןזעוועג זיא עטסרַאברעדנווװו

 רעטלַאק ַא יװ ,ןוטעג טוג רימ טָאה לקיטרַא רעד ,ןטנעמוגרַא עטכַארט
 לָאמעלא טשינ רשפא זיא קיטירק .טקנאדעג קראטש םיא בָאה ךיא ןוא ;קנורט
 ,ביול יו רעטנוזעג לָאמעלַא רעבָא ,רעסיז

 העש ןופ ןוא עגיר ןיא געט רָאּפ יד ןיא טנגעגַאב טּפָא ךיז ןבָאה רימ
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 ןעמוק ליוו יקצַאל .ןעגנערברַאפ סָאד רעטנַאסערעטניא ןרָאװעג זיא העש וצ
 ןרירוגיפ טשינ ןיטולחל ליװ רע רעבָא ,גנַאל טייצ ַא ףיוא עשרַאװ ןייק

 עשירַארעטיל עקידנעניוטש ןָא רימ טיג רע ןוא ,רעקיטילָאּפ ַא יו לָאמסָאד

 זיא יצ :עלא יד ןופ עטסקידנעניוטש יד- .ןדער ליוו רע עכלעוו ףיוא סעמעט

 עצנַאג יד רימ רַאפ טלַאה יקצַאל ןוא ?רעביירש רעשידיי ַא שֵא םולש

 רעכילטסירק ...ַא זיא ׁשֵא זַא ,תואיקב סיורג טימ טזיײװַאב ןוא עיצקעל

 ךָאנ "ירצונ, םעד ךָאנ ןוא טרעקרַאפ טקנוּפ זיא גנוניימ ןיימ .רעביירש
 זַא ןגָאז וצ ךיא ןיב ןסיוא .ןסיוא ָאד ךיא ןיב סָאד טשינ רעבָא ,רעמ

 ןיא ןיוש ןשַא ןגעו סיזעט עטנָאמרעד יד טָא טלעטשעגפיוא טָאה יקצַאל

 עקידריוװקרעמ ַא טַאהעג טָאה רֶע ."ירצונ, ןרַאפ רָאי ןביז ,1922 רָאי

 רענייא ,רע טָאה עיציאוטניא רעד טָא טימ ןוא עיציאוטניא עשירארעטיל

 קיציא ןגעװו ןבירשעג םזַאיזוטנע ןכעלכיילגרַאפמוא טימ ,עטשרע יד ןופ

 רעגנַאמ ,עשרַאו ןיא יקצַאל ,1924 רָאי ןיא ןזעוועג זיא סָאד -- ןוא .ןרעגנַאמ

 ןצימע יבגל זיא רעגנַאמ זַא ,גנוקרעמַאב ַא טכַאמ יקצַאל .עשרַאװ ןיא !

 טכוז רע .טשינ סע טדייל רעגנאמ רעבָא .הלוע עשירבח א ןעגנאגאב

 ,ייברעד ךיא ןיב קילעפוצ ,םיא טניפעג ,טסאיזוטנע שממ ןטשרע ןייז ,ןיקצאל

 ,רעקיטילָאּפ-רעקיטנאמָאר רעד ןוא .רעטיב ןוא גנאל סיוא םיא טדער רע
 ןעלקניוו-ןגיוא יד ,קידלודעג טרעה ,רעטסינימ טייצ עצרוק א וליפַא לָאמַא

 ראפרעד ,טרעפטנעעג טשינ טרָאװ ןייק טָאה רע .ּפָארא רעפיט ךיז ןזָאל

 ןטסערג טימ רעדיו טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב ןוא ןטילעג רעפיט

 ,רעטכיד ןטבילאב ןייז ןגעוו טדערעג םזאיזוטנע

 ידלָאטרעב-יקצַאל ןופ ןטסַאיזוטנע עּפורג ַא ָאד זיא לארשי תנידמ ןיא
 טעטעיּפ ךסַא טימ ןרעוו ןטיײצרָאי סיקצַאל .הנמלא ןייז ךיוא טניוװ טרָאד

 ,םילשורי ,ביבא לת ןיא ןטנוװָא עקיסַאּפ טימ טקנעדעג
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 רעקַָאל לרעב ,רעקַאל הכלמ

 חרזמ ,יטוק ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רעקָאל לרעב
 ןריובעג זיא רעקָאל הכלמ ךיוא ,1887 רָאי ןיא ,עיצילַאג
 ןיא טעטש ךסַא ןיא טניווװעג ןבָאה ייז .יטוק ןיא ןרָאװעג

 ,םילשורי ןיא ןרָאי טניז .ןָאדנָאל ןיא רקיעב ,עּפָארײא

 ,ביבא לת ןיא רעדָא

 ,גרעבמעל ןיא --- 1911 רָאי ןיא ןזעוועג זיא סָאד ? ןזעוועג סָאד זיא ןעוו

 ַא רעייז ,רעטנװַאהַאב א רעייז ,רעגולק ַא רעייז ,רעקָאל לרעב -- 24

 רעסייה ַא רעייז ןוא ,דרָאב רעצרוק רעדנָאלב ַא רעייז טימ ,רעקידװעדערַאב
 רעד, טפירשנכָאװ רענילק רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןוא ,ןויצ ילעוּפ
 עלַא טעמכ ןופ טייקיביא רעד ֹוצ לרעטצנעפ סָאד --- ?רעטעברַא רעשידיי

 סָאד ויא ןרָאי עיר ַא ןוא ןרָאי ענעי ןופ עיצילַאג ןיא רעטכיד עשידיי

 לקישטפול-סטייקיבייא ןקיזָאד םעד וצ לקישטַאה סָאד ןסילש רעדָא ,ןענעפע

 טנעה יד ןיא ןזעוועג ('רעטצנעפ,, לעיציפַא ױזַא ןפור טשינ סע רימָאל)

 רעדָא ,ןענעפע םעד חוכמ לָאמעלַא ךיז טָאה רע ןוא .רעקָאל לרעב ןופ
 "וועגניז ,ןקידווענח ,ןעקנעניילק ,ןעקשטעגנוי םעד טימ ןעוועג בשיימ ,ןסילש

 ןקידנעייגרַאפ רדסכ ךיז טזַאיזוטנע טימ ןוא ,ןקידנעלכיימש קיבייא ,ןקיד

 ,הכלמ ןסייהעג טָאה ןוא בייוו ןייז ןזעוועג זיא סָאװ ,עלעדיימ

 רעריפנָא יד ןופ רענייא ןוא ,רעקיטילָאּפ-טלעװ רעשידיי רעקיטציא רעד

 ןירעטכיד --- יורפ ןייז ןוא ,רעקָאל לרעב --- ץנעגַא-טלעוו רעשידיי רעד/ ןופ

 -- אבמער רויטרא ןגעוו ךוב ןעייסע ןַא ןוא ןעגנולמַאז עכעלטע ןופ

 ,רעקָאל הכלמ
 ןרָאא רעגרעבמעל ,עטייוו ,ענעי ןיא זַא ,טלָאװעג טָאה לזמ ןיימ ןוא

 טלכיימשעגוצ טָאה רעקָאל הכלמ ןוא ,רָאּפ םעד ייב ןעמונעגסיוא ךיא בָאה
 וצ לקישטפול םייב לקישטַאה סָאד ןביוהעגפיוא טָאה רעקָאל לרעב ןוא

 ןשידיי ןיא ןרָאװעג טקורדעג טפָא ןענעז רעדיל עניימ ןוא ; טייקיבייא רעד

 טייקיבייא ...רעד ןיא ָאד --- טעז ריא יװ --- ךיא ןיב טָא ןוא .""רעטעברַא
 רַאפ לקישטַאה ַאזַא טקנוּפ לָאמ ךסַא ,ךסַא טלָאמעד טניז ןיוש בָאה ןוא

 ,טנפעעג ערעדנַא
 קידנסקַאװ ױזַא -- סרעקָאל יד טימ ךיז רימ ןבָאה ןטייצ ענעי טניז ןוא

 ןָאדנָאל ןיא ןוא ,ןיוו ןיא ןפָארטעג לָאמ ךסַא ,ךסַא --- קידנרעוו-רעטלע ןוא

 רעוו ןוא -- לארשי תנידמ ןיא ןוא לאערטנָאמ ןיא ןוא קרָאי וינ ןיא ןוא

 -- 1950 רָאי ןיא -- וליפַא רימ ןענעז לָאמנייא ןוא ?ןעקנעדעג ץלַא ןעק

 רעניילק ,רעלָאמש ַא ףױא טרעטסעװשרַאפ ןוא טרעדירברַאפ ןזעוועג
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 רעייז ןיא וליפַא ייז ךיא בָאה לָאמַא .ןוכיתה םי םעד ףיוא ףיש רעשידיי
 ,טכוזַאב ןָאדנָאל ןיא םייה

 יד ןיא ָאד ןענעז סעמעט עשידיי עטפיטרַאפ ףיוא ןעייסע עקיטכיוו

 זרעפ ןסייוו ןיא עלא טעמכ -- רעדיל עטפיטראפ ,רעקָאל לרעב ןופ ןטפירש

 ענעבעגעגסױרַא שיטעטסע רעייז ןוא ןייש לָאמעלַא יד ןיא ָאד ןענעז --
 ,"רעטיה א ןָא זיא טלעוו יד,, טסייה ענייא .רעקָאל הכלמ ןופ ןעגנולמאזרעדיל

 סיּפע יז טייג -- םינּפ לא םינּפ סנטצעל שינעגעגַאב ַא טפָא יו רעבָא

 טביילב .טשינ רענייק זא ,רעכיז ןיב ךיא .קידלוש טשינ זיא רענייק .ייבראפ
 | .שינעטער ַא לָאמעלַא רימ ןיא |

 ןענעמָאנעפ ענדָאמ ןוא ענדושט ליפיוזַא טלעו רעד ףיוא ןענַאהרַאפ

 ...םניח-גנודמערפּפא ןא ךיוא אמתסמ ןענאהראפ ןוא ,עקיטסייג ןוא עשיזיפ

 ןעד טסייוו ,סייוו ךיא ביוא רוסא ? טנכייצרַאפ ָאד סָאד בָאה ךיא סָאװ וצ

 ?טוט רע סָאװ ,לָאמעלַא שטנעמ ַא

 טעניבַאק ןעמערָא ןעגנע םעד ןיא ,גרעבמעל ןיא ןשינעגעגַאב יד רעבָא
 "רעדילסקלָאפ ךעלרעה ריא ןוא ןלייצרעד:תוישעמ ןייז --- סרעקָאל יד ןופ

 ןבעלרעביא ןוימד ןיא לָאמַא ךָאנ טלָאװעג שוריפב סע ךיז טָאה -- ןעגניז
 .ןענעכייצרַאפ ריּפַאּפ ןפיוא ָאד ןוא

 ךיא בָאה -- טנעמיטנעס רעד ָאד ךיוא זיא סרעקָאל יד ייב זַא ןוא
 ַא סרעקָאל לרעב ןופ טלַאהניא םעד טניילעג טלמונַא ָאד .ןמיס ןקרַאטש ַא

 תונורכז ןטנעמיטנעס ךסַא טימ טלייצרעד טרָאד רע טָאה .זירַאּפ ןיא עדער

 ןשידיי, םורַא ןופ רעביירש עּפורג יד ןפורעגנָא ,ןרָאיא רעגרעבמעל יד ןופ

 ןוא ןסקופ .מ .א ,ןגרעגנירג יבצ ירוא טנָאמרעד .טלָאמעי ןופ !"רעטעברַא

 טשינ ןרעווַאשז ןטפַאשטניירפ עטלַא -- -- .תורוש יד ןופ רעביירש םעד ךיוא
 לייוו ,קיבייא ןוא טכע ןענעז ייז לייוו ,ןרעװַאשז טשינ ןענעק ייז לייוו --

 0 | ...דלָאג ןענעז ייז
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 לבייל לאינד

 ןיא טניזװעג ןרָאי .ץיבמעד ןיא 1891 רָאי ןיא ןריובעג
 ,לארשי ץרא ןיא 1924 רָאי םעד טניז .עשרַאװ

 רעד טימ רערעגָאמ ַא ןוא רעניד ַא ןוא רעקנַאלש ַא ןוא רעכיוה ַא
 ןשיטסינרעדַאמ א ןוא רעוט:-ייטראּפ ןשיטסילאעדיא ןַא ןופ טייקרעגָאמ

 ןיא ןעמוקעגפיורַא ,ןרָאי רעקיצנאווצ יד ןיא ,לָאמַא לבייל לאינד זיא טעָאּפ

 יז :טגָאזעג ןֹוא עשרַאו ןיא הריד-םעדיוב ןיימ ןופ לקנוט-בלַאה םעד

 טימ שטנעמ ַא לָאמעלַא .,.לארשי ץרא ןייק קעווַא רָאפ ךיא --- טנוזעג

 ךיז ןעמ טָאה -- ןשימייה:שידי רעמ ךָאנ ןוא ןשימעדַאקַא ,ןסיוו ךסַא

 - רעשימעדַאקַא ןַא ןופ געוו ןפיוא טשינ טייג לבייל לאינד סָאװרַאפ ,טרעדנווועג

 ןוא רעדיל עשיטסינרעדָאמ ןבירשעג טלָאמעד טָאה רעבָא רע .ערעירַאק

 | .!"ןײשנּפמָאל םעגירג ןיא, ןעמָאנ ןעמיטניא םעד טימ גנולמַאז ַא ןבעגעגסױרַא
 | .ןזעוװעג סע ןענעז רעדיל עפיט ,עטוג ןוא

 ןוא סמערַאװ טימ טכַאמ לבייל ןוא קעװַא ןענעז ןרָאי רעקילדנעצ ןוא

 רע טפמעק ,ןויצ ילעוּפ רעקניל ַא זיא רע יוװ ױזַא ןוא לארשי ץרא ןיא סייה

 ןיא ויכרַאזָאװיי ןיא .תובא יד ןופ דנַאל םעד ןיא שידיי ןופ טכער יד רָאפ
 טקיטולברַאפ זיא סָאװ ,ןקעלפ-טולב טימ לדמעה ַא ןזעוועג זיא ענליוו

 רעד ןיא ןזעוועג זיא סָאד .ףמַאק-רענייטש-ןסָאג רעביבא לת ַא תעשב ןרָאװעג

 טפיוקרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןקסָאיק טנערבעג טָאה הפשה יניגמ דודג רעד ןעוו טייצ

 ןיא -- לבייל לאינד ןופ טמַאטשעג טָאה לדמעה סָאד .שידיי ןיא ןעגנוטייצ

 ןיא ןעמ טָאה רעקינייו רעבָא ,טסוװעג סע ןעמ טָאה טלעוו רעשידיי רעד

 עטסערג יד ןופ רענייא זיא לבייל לאינד זַא ,טסווועג טלעו רעשידיי רעד

 ףיוא טעטירָאטיױא ןַא ןוא לארשי ץרא ןיא שיערבעה םענרעדָאמ ןופ סרענעק
 גנוטייצ רעקידנריפ רעד ןיא ןרָאטַאזיליטס יד ןופ רענייא ןוא ,טיבעג םעד

 ,לקיטרַא ןַא ןריזיליטס וצ טרָאד סיוא םיא טמוק לָאמנייא טשינ ןוא "רבד.

 ילנּפ רעד ןופ רָאטקַאדער סל6 ןָא ןילַא םיא טפיירג ןעמ ןכלעוו ןיא

 זיא םינָאדועט9ּפ ןייז .ביבא לת ןיא שידיי ןיא גנוטייצ-ןכָאװ רעשיטסינויצ
 עשידיי ןשיוצ רעטרעוװ טימ ףירגנָא ןַא ןופ רעבָא .רעדנַאסקעלַא :טרָאד

 ,טולב ןייק טשינ טייג םינלזג-רעביירש
 טימ ,רעכעלקיד ַא ,רעכיוה ַא :ןעלבייל לאינד רעדיוו ךיא עז טָא ןוא

 ריד ףױא רע זומ קידנליו טשינ ,םינּפ שידמול טרירטנעצנָאק ַא רעייז
 רעייז לָאמעלַא זיא רע שטָאכ ,ןלירב עקיד ךרוד ןקוקּפָארַא ךיוה ןייז ןופ

 סעילַאװכ עדילָאס טימ ןוא טכידעג טדער רע ןוא ,ןזָאלעגוצ ןוא שירבח

 רע יו זיא ,עדער ַא טלַאה רע זַא ןוא .ןסיוו ןכעלטלעוו ןוא ןשידיי ןופ
 יז
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 עקַאט ,לודג ללכ ןידכ ןטק טרּפ ןיד -- קעטָאילביב עצנַאג ַא טשימעג טלָאװ

 ץנַאג ןיא ןקעטָאילביב עלַא ןיא .סעקוװעשטיּפ עלַא טימ רעבָא ,ליצ םוצ

 .ןקעטָאילביב עלַא ןעק רע ןוא ןעלבייל ןעמ ןעק לארשי ץרא

 עלַא זַא ,המילש הנומאב טביױלג סָאװ ,גָאלָאמיטע רענעריובעג ַא

 ןופ סוחי םעד ןופ ןלײשסױרַא ןעמ ןעק לָאמַא סטלעוו רעד ןופ תודוס

 םענירג ןיא, .טרָאװ ןדעי ןיא תוא ןדעי ןופ סוחיי םעד ןופ ,רעטרעוו

 ןױש רע טביירש קעטָאילביב רעקיבוטש רעקיזיר ןייז ןופ !?ןײשנּפמָאל

 ,סעידוטסכיילגרַאפ עכעלטקניּפ-שימָאטַא רעבָא רַאפרעד ,רעדיל טנייה ןטלעז

 ביל ,שפנו בלב ביל ץלַא ךָאנ רע טָאה שידיי .טיבעג"-ןושל ןפיוא רקיע רעד

 .רעד ןופ רעדילגטימ יד ןופ רענייא טנייה רע זיא ןייז רָאנ ,ןטעָאּפ עשידיי

 גָאט ןדעי ןרעו רעמָאט ןוא ,עימעדַאקַא ךַארּפש רעשיערבעה רעשהכולמ

 רעד זיא לבייל לאינד -- רעטרעוו עיינ ץוט ַא ןריובעג לארשי תנידמ ןיא
 זיא רעמָאט ןוא ...לָאצ רעייז ןופ לטרעפ ַא ןופ שטָאכ רעטָאפ רעלַאגעל

 | ' ,ןייז יוזַא סע ןעק -- ױזַא טקנוּפ טשינ סע
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 סיל ם ה רב א

 ן926 רָאי םעד טניז ,קָאטסילאיב ןיא ןריובעג ,3

 .ביבא לת ןיא טניווװ .לאושי ץרא ןיא

 קָאטסילַאיב ןיא עיזאנמיג רעשיערבעה רעד ןופ דימלת רענעזעוועג א
 ןזעועג לארשי ץרא ןיא בשות א גנאל ןיוש זיא רע ןוא סיל םהרבא זיא

 רע טָאה תירבע .ןעזעג דנַאל םעד ןיא לָאמ עטשרע סָאד םיא בָאה ךיא ןעוו

 - טיצ ךָאד ןוא --- לארשי ןיא ןרָאי יד ןופ ןוא קנַאבלוש רעד ןופ ךָאנ טנעקעג

 .שידיי וצ סיּפע

 1 ? סָאװ

 סע טָאה רע ןוא טדערעג םעד ןגעוו ןסיל םהרבא טימ טּפָא בָאה ךיא

 זיא ?ףושיכ ןימ ַאזַא רשפא .ןרעלקפיוא ךעלטקניּפ טנעקעג טשינ ןײלַא

 ,טשינ רשפא ןוא ןרעלקפיוא סע ןעמ ןעק רשפא ?רע דָארג עשזָאװרַאפ

 --ןצעזעג-גנונשריראפ עשיאיילעדנעמ עמייהעג טימ תונייש א סע טָאה רשפא
 טוטיטסניא רעכעלטפַאשנסיװ רעשידיי רעד טָאה רשפא ןוא ?טסייוו רעוו

 ףיוא שרפמ ןוא רעביירש רעד --- סיל םהרבא תמחמ ,ןוטעגנָא ףושיכ םעד

 תנידמ ןיא רעבירש עשידיי ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ סעמעט

 דנאל ןיא טעטימָאקדָאוװיי ןופ ראטערקעס רעקידנעטש רעד ךיוא זיא ,לארשי

 | .תובא יד ןופ

 עקיטכירפיוא ןַא ןוא ןדנָאלב-לקנוט ַא ןופ םינּפ ןפָא ןַא ןוא קידכעלייק ַא

 שידיי תבוטל ןעגנוגנערטשנָא יד ןגעוו ןלייצרעד וצ ביל טָאה רע ןוא ,עמיטש
 זיא לָאמעלַא טשינ ןוא .טוג וצ עטכישעג יד ןעק רע ןוא .לארשי ץרא ןיא
 לייו -- םיא ראפ טשינ רקיע רעד ןוא .ןזעועג עטכישעג עגנירג א סע
 עסייה ,עגנאל ,עצנאג ;יירעבעװ ייב שיזיפ ןטעברא רע טגעלפ גנאל ןרָאי
 ,רוטַארעטיל רעשידיי טימ ןבעגּפָא ךיז ןטנוװֶא יד ןיא ןענעק וצ ידכ ,געט

 .ריא ןגעוו ןביירש ןוא יז ןענעייל

 טעייז ןוא טרעקא ןעמ זא ןוא ,ךיז ןעמ טראוורעד טראוו ןעמ זא ןוא

 ןופ ָאידַאר ןפיוא ...גנַאזעג ןשידיי טימ לָאמוצ ןעמ טדיינש -- ןרערט טימ

 ןבלעז ןפיוא סעדער עשירארעטיל טימ ןוא ,הלוע םעיינ ןראפ לארשי תנידמ

 ןעמ טרעה ,ןעמַארגָארּפ יד טָא גנַאל ןרָאי סיל םהרבא עקַאט טריפ .ָאידַאר

 ןַא רעדָא ,ךוב רעדנַא ןַא ןגעװ לָאמעלַא ,ךָאװ עדעי עמיטש עטסנױוע ןייז

 ןיא ןעניוװ סָאװ ,רעביירש עשידיי ענעי רקיעב ןוא רעביירש ןרעדנַא

 .שידיי ןביירש ןוא לארשי תנידמ

 סערדַא םעד ןוא ןעמָאנ םעד ןענעק טלעװ רעד ןופ רעביירש עשידיי

 רעד ןופ ןלוסנָאק עטסיירטעג יד ןופ םענייא יו םיא ןענעק ,סיל םהרבא
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 .ןריגַאדער ןופ ךיוא בגא ,לארשי תנידמ ןיא וטַארעטיל-טלעװ רעשידיי
 עשידיי .גנוטייצ-ןכָאװ רעקיטרָאד ַא ןיא עגַאלייב עשירַארעטיל ַא גנַאל-ןרָאי
 ייֵנ ַא סרעייז טימ קעטָאילביב ס'סיל םהרבא ןרעג ןרעסערגרַאפ רעביירש
 ...בוח לעב ַא טרעוו רע ,קיאורמוא סיל טרעוו --- ךוב ַאזַא ןָא טמוק ...ךוב
 עיזנעצער א .םַארגָארּפ-ָאידַאר ַא ןטיירגוצ ,גנוצַאשּפָא ןַא ןביירש ףרַאד רע
 -- טפול זיא םַארגָארּפ-ָאידַאר ַא רעבָא ,ןעמ טעז -- סייוו ףיוא ץרַאװש זיא
 עקירעמַא םורד ןיא דנַאל ןטייוו ַא ץעגרע ןופ רעביירש רעשידיי ַא טגיל טּפָא
 ךיז ןרעה טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא ,טייקמאזנייא ןייז ןגעוו טכארט ןוא
 תנידמ ןופ ךעלעקניוו עלַא ןיא סענעדיי ןוא ןדיי עקידנדער-שידיי רעטנזיוט
 טנװָא ןטוג :סיל םחרבא ןופ עמיטש רעיירטעג ,רענעפָא רעד וצ וצ לארשי
 -ָאידַאר עקיטנייה יד -- הלועל ןויצ לוק ןופ רערעהוצ עביל -- ךייא
 .....רעביירש ןשיניטנעגרַא םעד ןעמדיוו וצ ןסָאלשַאב רימ ןבָאה עיצידיוא

 :טשינ ךוב ַא ןיא ןעייסע עשירַארעטיל ענייז לָאמנייק טָאה סיל םהרבא
 '"טייק ענעדלָאג יד,, ןלַאנרושז עטסעב יד ןיא ןעניישרעד ייז שטָאכ ,טלמַאזעג
 רע טעברא ןרָאי ןיוש זא ,טגָאזעג לָאמא רימ טָאה רע .טנכערעגניירא
 רעד ןופ לגיּפש ןיא לארשי ץרא :עיגָאלָאטנַא ןַא רעביא טייהרעליטש
 ַא ,לָאפניא רערַאבקנַאד ַא .עיזעָאּפ ןוא עזָארּפ -- רוטַארעטיל רעשידיי
 ,עטסעב יד ןופ רענייא רעכיז זיא סיל םהרבא ןוא -- קנַאדעג רעכעלרעה
 .עבַאגפיוא רעשירָארעטילילַאנָאיצַאנ ןימ ַאזַא וצ יואר ןענעז סאו
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 (ץישויל עשױמ) ץישפיל השמ

 -רעטניא ,ןיוו 1914 ; װָאקרעציַאיַאלעיב ןיא ןריובעג 4
 רעטשרע רעד ןופ רָאי ריפ עצנַאג יד ךיירטסע ןיא טרינ
 ןוא טעטש-סיורג ײלרעלַא ןיא טניווועג ,המחלמ-טלעוו
 לארשי ץרא ןיא ןברָאטשעג .עּפָאריײא ןופ טעטשטּפיוה
 ! ,1940 רָאי ןיא

 ןטשרע ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ּפַאנק ,1914 רָאי ןיא ןזעװעג זיא סָאד

 ףיוא יטעניבַאק ,, ןלָאמש רעניוו ןיימ ןיא רימ וצ לָאמַא טמוק .גירק-טלעוו
 ןיא ןאמרעגני א שעלאּפ א טימ ןפיול וצ עסארטשוַאנָאד רערעבָא רעד
 רעטיול זיא רע ןוא ןוטעגנָא שיגַאידָארב זיא ןַאמרעגנוי רעד ןוא ןרָאי עניימ

 ןפָאלטנא זיא ,רעוועיק א זיא ,ץישפיל השמ טסייה רע ,םזאיזוטנע ןוא םאלפ
 טָאה טרָאד ,עיצילַאג רעביא ןפָאלעג ןוא הסיפת רעשיטילָאּפ ַא ןופ טשרע
 סָאד, ןעמָאנ ןטימ טאלביןכָאװ ןטרירטסוליא ןא ןופ רעמונ א ןעזעג רע

 לקיצ ַא םעניימ ןעזעג רע טָאה רעמונ םעד ןיא ,"טַאלב עטנַאסערעטניא
 רימ ראפ ןעיירש וצ ןיוו ןייק ןעמוקעג רע זיא ראפרעד ןוא רעדיל ןעצ ןופ

 לייוורעד ...טגָאמראפ יז סָאװ טשינ טסייוו טלעוו יד זא ,ןסאג עלא רעביא

 ןַאמרעגנוי רעד ...ןטיירג םעלַא ףיוא ןעניווװ רימ ייב ןבילבעג רע זיא רעבָא

 ןופ םינּפ לַאמרָאנ ַא רעייז טַאהעג טָאה ,רעכיוה-לטימרעטנוא ןַא ןזעוועג זיא

 ןייק ןזעוועג טשינ ןענעז ןגיוא יד שטָאכ ןוא -- טענורב ַא ,דיי ןשיסור ַא

 סָאד ןוא רעייפ ןעקנופ טימ ןטָאשעג רעבָא ייז ןבָאה ,ןגיוא עצרַאװש עסיורג

 רעד לייוו ,ךיור טימ ןוא םזַאיזוטנע טימ לָאמעלַא טמיושעג שזַא טָאה ליומ

 טנעקעג רָאנ טָאה רע ליפיוו ןטערַאגיצ ליפיוזַא טרעכיורעג טָאה ןַאמרעגנוי

 זיא ּפָאק ןפיוא רָאה עכעלגנעל קרַאטש ,עטַאלג ענייז רעטנוא .ןעמוקַאב
 ,הסיפת ןיא ןגָאלשעג םיא ןעמ טָאה סָאד ,קעלפ רעסיורג ,רעלָאג ַא ןזעוועג

 ןייק רעמ ןיוש זיא סע ןוא קראטש טעדנוווראפ ,טלייצרעד ץישפיל השמ טָאה
 ַא טַאהעג טָאה ץישפיל .ןסקַאװעג טשינ דנוװ רעד ןופ טרָא ןפיוא רָאה

 רימ רע טגעלפ טכענ עצנַאג .עידעּפָאלקיצנע רעקידעבעל ַא ןופ ןורכו
 טָאה .רע) ,שטייד רעדָא ,שידיי טרימַאלקעד ךָאנ רע טָאה .רעדיל ןרימַאלקעד

 ןופ טסוװעג טשינ לָאמנייק בָאה ךיא ןוא גנודליב לסיב שּפיה ַא טָאהעג
 ןעמונעג יוזא טָאה רע זא רעבָא ,ןדיילרעד םוצ ןזעוועג ךָאנ זיא (טענאוו

 ,ןכַארּפש .ןיא ;קינייװנסױא ןופ ןיקשוּפ ץנַאג רעדָא קילַאיב ץנַאג ןרימַאלקעד
 יװ רעגעלעג ןפיוא ןפרַאװ ךימ ךיא געלפ -- טנעקעג ּפַאנק בָאה ךיא סָאװ
 ףיוא טעניבַאק רעניוו ןעגנע ןיא ךעלריטַאנ רימ ןענעז ןפָאלשעג ןוא ,גנַאלש ַא
 ,ןפָאלש טשינ ךיוא ןזָאל סָאװ ...רעטרעדנוה ךָאנ זדנוא טימ ןוא ,לטעב ןייא
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 רעד ןכָארבעגסױא זיא טָא ןוא .רעדיל ןייק טשינ ןרימַאלקעד ייז שטָאכ

 ןופ טייז רעד ףיוא ןזעוועג סעיטַאּפמיס עשידיי עלַא ןענעז טלָאמעד .גירק

 ךיז רימ ןעייג טָא ןוא .דנַאלסור ןשירַאצ םעד ןגעק דנַאלשטייד-ךיירטסע

 ָאד זַא ,רעכיז ןענעז ,הליהק ...רעד ןיא ןעייג רימ .ןדלעמ קיליוויירפ

 ףיא זדנוא טמענ סע רעבָא ...ןענָאיגעל עשירַאצ-יטנַא ןעמ טריזינַאגרָא

 ץישפיל ןוא רענלָאק ןפייטש ַא ןוא לּפַאק ַא ןיא דיי רענעפַאלשרַאפ ַא סיּפע

 םיא טמענ ןוא םזאיזוטנע ןקימיוש ןייז טימ ןדער וצ םיא ראפ ןָא טביוה

 סָאװ ,סָאד ןכעלקריוורַאפ ליוו רע ...טָאטש-הטיחש סקילַאיב ןרימַאלקעד

 רעד ףיוא ןיוש זיא ןעמוקעגמיײהַא ןענעז רימ זַא .טגָאזעגנָא טָאה קילַאיב

 טרָאד ןדלעמ רעכיג סָאװ ךיז לָאז ץישפיל זַא ,לעפַאב-יײצילַאּפ ַא ןזעוועג ריט

 ןבָאה רימ .י"עסור, סלַא ןרָאװעג טרינרעטניא רע זיא טרָאד ןוא טרָאד ןוא

 ןעמירָא םעד ןופ לקעּפ ַא לָאמַא ןקיש םיא געלפ ךיא ,טרידנָאּפסערָאק

 לָאמ עכעלטע .עקרָאכַאמ לקעּפ ַא לָאמַא ןוא ,ןיוו ןקיטלָאמעד ןופ גרַאװנסע

 ,ןיוו ןייק ןפיול וצ ןעמוקעג ,רעגַאל ןופ ןפָאלטנַא ױזַא טַאלג ץישפיל זיא

 ,סקופ .מ .א ,טירדעבלָאז טניווועג טלָאמעד ןיוש רימ ןבָאה טעניבַאק ןיימ ןיא

 סקופ .עטסגרע יד ןזעוועג זיא גנומיטש יד .ךיא ןוא ,עינָאס יורפ עגנוי ןייז

 טָאה יורפ עגנוי ןייז ,ןיו םורַא ןעיישנארט ןבָארג ייב טעברַאעג טָאה

 זיא ןענירעד ןטימניא ןוא ײמרַא רעד רַאפ ןלירב-ביוטש ענרעכעלב טיײנַאב

 זיא רע ןוא םיא בילוצ ןריטסערַא עלַא ךָאנ זדנוא ןעק ןעמ ןוא ץישפיל ָאד

 ...רע ןוא טױט רעד יװ טרעגָאמעגסױא ןיוש ןוא םזַאיזוטנע טימ לופ

 עלַא ,טכענ-ץישפיל עקיזָאד יד ןזעוועג ייז ןענעז ןרַאמשָאק .טרימַאלקעד

 זיא ץישפיל ,עגנַאלש עטקַאהעצ יד יװ ןפרָאװעג ךיז רימ ןבָאה יירד

 עלעביוטש ןטצעל םוצ זיב טרעכױרעגּפָא ,טרימַאלקעדעגּפָא ,ןזעוועג קיאור

 סנגרָאמ וצ ףיוא .טשינרָאג לָאמנייק יוװ ןרָאװעג ןפָאלשטנַא ןוא ,עקרָאכַאמ

 .ןײרַא רעגַאל ...ןיא ןפָאלטנַא קירוצ רע זיא

 ץישפיל טשרע טָאה --- 1918 -- ןעמוקעג זיא ךָארברעביא רעד זַא ןוא

 עלעניגירָא-לופטכַארּפ עסַאמ ַא טַאהעג ןיוש רע טָאה טלָאמעד .ןוטעג רעדור ַא

 יד ןעמונעגנָא ןיוש רע טָאה ןעוו סָאװ רעדייא ךָאנ ןוא ןדַאלַאב ןוא רעדיל

 טָאה ןוא ןעמזיַארבעה יד ןופ עיפַארגָאטרָא עשידיי-שיטעיװָאס עשיטענָאפ

 גנוגעוַאב רעד וצ ןענַאטשעגוצ זיא ןוא ייץישוויל עשיומ,, ןסייהעג ןיוש

 ןזעועג ,טלעג ןוא ןטנַאילירב ןוא דלָאג ךיז םורַא טַאהעג סיּפע טָאה ןוא

 "עיווָאס עטריזילַאטסירק טשינ ךָאנ טלָאמעד יד ןופ טנעגַא-סגנודניברַאפ ַא

 .קיד רעייז ןרָאװעג גנולצולּפ זיא רע ןוא ןרוטנעגַא עשידנעלסיוא עשיט

 ןוא ןעגנוזעצ ,שידיי רענױו ַא טימ טַאהעג הנותח רע טָאה גנולצולּפ ןוא

 ,דלָאג יװ ,ענַײש ייוצ ןיוש רע טָאה טָא ןוא ַאקילאמ לדיימ טלכיימשעצ
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 רעכיג ןיוש טעז רע ןוא טעטשטפיוה יד רעביא םורַא טרָאפ רע ןוא ךעלדניז

 סיוא ןּפַאכ ןטפירשטייצ עקיטלָאמעד יד ןוא יושזרוב ןב יושזרוב ַא יו סיוא
 טצנַאט רעב ַא, לכיב ןייז ןוא ןדַאלַאב עלופרעדיוש ןוא עלעניגירָא ענייז

 ַא יו ןעזעגסיוא לסיבַא טלָאמעד עקַאט טָאה רע .קורדנייא ןַא טכַאמ

 ןרוטנעגַא עשיטעיווָאס עשידנעלסיוא יד טימ ךודיש רעד .רעב רעקידנצנַאט

 ,טָאטש וצ טָאטש ןופ טנַאּפש ץישפיל ,טמוק טיונ ;גנַאל טשינ ךיז טלַאה

 ןשיוװצ ,סעידעמָאק טביירש ,עיסעפָארּפ וצ עיסעפָארּפ ןופ רעביא טפיול

 טצעזרעביא ; עידעמָאק-רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה עטנכייצעגסיוא ןַא ןרעדנַא

 ,םינינע-עילימַאפ ןיא טרעטנָאלּפרַאפ ןוא טלקיװרַאפ לָאמעלַא זיא ,שיסור ןופ

 -רַאפ ענעגעלרַאפ עשיאייטרַאּפ ןיא ,רענעלּפ ןוא ןרובמאלאק עשירַארעטיל

 רעד ןיא טשינ ,ךרד ַא ףיוא סױרַא טשינ סיּפע ןעק רע ןוא ,ןשינרעטנָאלּפ

 ןיא טשינ ןוא טעברַא רעכעלטּפַאשלעזעג רעד ןיא טשינ ןוא רוטַארעטיל
 רעדיוו רע זיא טָא ןוא ,טעלעקס ַא יו רעגָאמ רע זיא טָא ןוא ,ןבעל ןטָאוװירּפ

 סיּפע רָאנ ,שטנעמ רעקיעפ ַא רעייז זיא רע זַא ,ןגָאז עלַא ןוא ןזָאלבעגנָא

 זיא תועט ןייק טשינ בָאה ךיא ביוא .ןטייקיעפ ענייז ןופ טשינרָאג טרעוו

 ,טעברַא-רעטַאעט רעשיערבעה טימ ןדנוברַאפ ןזעוועג גנַאלטייצ ַא וליפַא רע

 ךיז טימ קלָאט ַא ןייגרעד רָאנ .טוג עקַאט רע ןעק ץלַא ןוא רע ןעק ץלַא זַא
 ,טשינ רע ןעק ןיילַא

 רעד ןיא רעטכיד עטסלופטנעלַאט עמַאס יד ןופ רענייא זיא רע ןוא

 -ירָא יד ןופ רענייא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןופ קיריל רעשידיי

 .טנַאסערעטניא רעייז לָאמעלַא ןוא טוג זיא סנייז דיל סעדעי טעמכ .עטסלעניג

 .עתמא ןעגנוטכידרעביא ,שירעלטסניק-טסכעה ןעגנוצעזרעביא ענייז

 עשיומ עדַאלַאב רעד ןופ סולש רעטכירעגמוא רעד ,גנולצולּפ ןוא

 םיא סע טָאה ױזַאיװ ןוא ןעוו ...רָאג לארשי ץרא ןיא ןברָאטשעג :ץישוויל

 ...ןגָארטרַאפ ןיהַא ראג

1841 
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 (יקסניועל) יק סניול בוט םוי .רד

 ,1899 רָאי ןיא טנגעג רעשזמָאל ,ווָארבמַאז ןיא ןריובעג

 ןיא 1925 טניז .עיגלעב ,שזעיל ןוא ענליוו ןיא טרידוטש

 .לארשי ץרא

 ןענעז ,ָאד ויא טלעװ יד טניז -- ןטסירָאלקלָאפ ןוא רָאלקלָאפ ,קלָאפ
 ןבָאה רעמ ךָאנ רעבָא ,קלָאפ סָאד ביל ןטסירָאלקלָאפ יד ןבָאה יאדווא ,ָאד יז

 -ןיירא ךיז לָאמנייא ,תורכיש יװ זיא רָאלקלָאפ ןוא .רָאלקלָאפ םעד ביל ייז

 טקוק רוכיש ַא יװ ןוא .סױרַא קירוצ רעווש ןיוש זיא -- םעד ןיא טזָאלעג

 ,ןרוכיש ַא ףיוא רערעטכינ ַא יו ,גנוניוטש רעבלעז רעד טימ ןרעטכינ ַא ףיוא

 -- ךיא ןוא .ןטסירָאלקלָאפ-טשינ ןוא ןטסירָאלקלָאפ יד טימ סָאד זיא ױזַא

 ןייק רַאפ טשינ ,טכַאדעג ךייא רַאפ טשינ ,ןיב -- ?ןענעקייל ךיא לָאז יאמל

 בָאה ךיא ,ביל ייז בָאה ךיא רעבָא .טסירָאלקלָאפ-טשינ ַא ,טכַאדעג דיי םוש
 ןוא ,םירוכיש טרָאפ ןענעז רָאנ ,טשינ ןעקנירט סָאװ ,םירוכיש ביל םתס
 -- ןסַאג יד רעביא םורַא טשינ ןפיול ןוא טשינ ךיז ןגָאלש סָאװ ,ענעגושמ

 .ענעגושמ טרָאפ ןענעז ןוא

 ןוא תופיסא יד וצ ןגיוצעג לארשי ץרא ןיא טפָא רעייז ךימ סע טָאה

 רעד ןופ .ןטסירָאלקלָאפ יד ןופ (שידיי ןושלב -- ןעגנולעטשסיוא) תוכורעת

 תידוהי תונמאל גוח -- אזנג, טפַאשלעזעג רעד ןוא י'םע עדי, טפַאשלעזעג

 בוט םוי .רד טימ טנגעגַאב ךימ ךיא בָאה י'םע עדי,, םורַא ןוא ןיא ,!"תיממע
 "ןיוועל) ןיטשּפא-ןיול לאומש טימ --- 'יאזנג,, ןיא ןוא (יקסניוועל) יקסניול

 רעגעלרַאפ ױעװעשרַאװ םעד ןופ ןוז ַא זיא ןײטשּפע ןיוועל לאומש .(ןײטשּפע
 "שירעלטסניק םענייש רָאג ַא ףיוא ןבעגסױרַא טגעלפ סָאװ ,ןײטשּפע:ןיװעל

 רעד ןשיווצ טקנוּפ-רירַאב ַא קידנכוז -- רעכיב ענייז ןפוא ןכעלמיטסקלָאפ
 טָאה ןייטשּפע-ןיװעל .תוא:הרות רפס ןטהביתכעג םעד ןוא טפירש-קורד

 םירמ ןופ ךוב םעד ,סעבַאגסיוא-רעכיב ענייז ןופ םענייא ןיא טריפעגנייא

 יד ןליפוצסיוא ףיוא תויתוא עטרעגנעלרַאפ ,''רצוא סעבָאב רעד , רעוואנילוא

 ןכוזַאב וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא טפָא .תועירי עקילייה יד ןיא יוװ ,תורוש
 יד ןענָאמרעד ךיז ןגעלפ רימ ןוא ביבא לת ןיא ןיטשּפא-ןיול לאומש

 רעכעלשידי רעד ןגעוו טמולחעג עדייב ןבָאה רימ יװ ,ןרָאי רעװעשרַאװ

 טמענרַאפ טנייה .עיפַארגָאּפיט רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ קיטעטסע
 -סיוא-אזנג ענייז טימ טעטעיּפ רעבלעז רעד טימ ןיטשּפא-ןיול לאומש ךיז
 ןוא םורֵא ךיד רע טריפ -- גנולעטשסיוא ַאזַא ףיוא וטסמוק .ןעגנולעטש
 רעדָא ,ךעלּפמעל-הכונח רעדָא ,ךעלסקיב-םימשב יד ייב ּפָא ךיז טלעטש
 רעייז טעטעיּפ טימ לופ רעוא ןיא ןייא ריד טמיור ןוא ,ןעיירעצינש-ריּפַאּפ
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 טדער ןעמ יו ליטש ױזַא ...טייקנייש רעייז ןגעוו ליטש טדער רע ןוא סוחיי

 טשינ ךיז ןלָאז ייז זַא ,טייקנייש רעייז ןגעוו תולכ ןופ טייהנזעונָא רעד ןיא

 .עטבילרַאפ עקיבייא ןענעז ןטסירָאלקלָאפ יד .ןעמענרעביא

 עדי םעד םורַא ןענעגעגַאב טפָא ךיא געלפ יקסניול בוט םוי ,רד ןוא

 ,עטיירב ץנַאג ןענעז ןעגנוריסערעטניארַאפ עשיטסירָאלקלָאפ ענייז .''םע
 ,טיבעג םעד ףיוא רעביירש ןוא רעלטפַאשנסיװ רעקיסַאלקטשרע ןַא זיא רע

 סע ןוא .בוט םוי :רָאלקלָאפ קיטש ַא זיא ןיילַא ןעמָאנ רעטשרע ןייז ןיוש
 זַא רָאנ טעז רע זַא ןוא .םיא םורַא בוט םוי-רָאלקלָאפ רעקיבייא עקַאט זיא
 רענעי זַא ,טסעומש רעו ןוא -- םעד וצ סערעטניא ןַא סױרַא טזייוו ץימע
 ,רעכיוה טשינ ַא .ןטיה יקסניוועל .רד ןיוש םיא טעװ ,רעביירש ַא ךָאנ זיא

 ליטש א רעייז ןוא ,םינּפ ךעלמיטסקלָאפ-ךעלשידיי ןוא קיטומטוג א רעייז טימ

 רעד ףיוא קילעפוצ רָאג רעדָא ,גנולמַאזרַאפ ַא ןיא יקסניול .רד טעװ ,לוק

 ,גָאט םעד ןוא םעד ןיא זַא ,דוס ַא ןעמיורנייא ריד ןוא ןייגוצ ריד וצ סַאג
 ךיז ןלעװ --- ןסובָאטױא יד ןופ עיצַאטס רעד ןוא רעד ייב ,טרָאד ןוא טרָאד

 ,ירדנ לכ ןשינורמוש ַא ףיוא ןרָאפ טעוװ ןעמ ןוא ןענעגעגַאב עריא עכעלטע
 ַא ףיוא רעדָא ...הכונח םענײמעגלַא םוצ טנעָאנ ןלַאפסיוא לָאמַא ןעק סָאװ

 טָאה ןעמ יו ױזַא ןוא ...הלמר ייב חילצמ ףרָאד ןיא הנותח רעשימיַארק
 ,ןגױצעגנײרַא וטסרעוו ,לופסינמייהעג ןוא ליטש רעייז טלייטעגטימ סָאד ריד

 םעד וצ ןוא .עיצַאריּפסנָאק רעשיטסירָאלקלָאפ ןימ ַא ןיא ,קידנליו טשינ
 -- צעיצַאטס:סובָאטײױא רעד ןוא רעד ,העש רעד ןוא רעד ,גָאט םעד ןוא
 ןדמַאז רעביא ןכירק קידנגייווש טסעװ ןוא ןלעטשוצ ןיוש עקַאט ךיז וטסעוו

 .רד ןייג טעוװ סיורָאפ ריד רַאפ -- רענרעד רעביא ןוא סעטָאלב רעביא ןוא

 טעו ריא ןוא -- טקניטסניא ןשיטסירָאלקלָאפ ןייז טימ יקסניול בוט םוי
 ,הנותח עשימיארק יד רעדָא ,ירדנ לכ ןשינורמוש םעד ןכוזסיוא ףוס לכ ףוס

 ןזעוועג תמאב ךָאד ןענעז ץלַא סָאד שטָאכ ןוא .םיאנת עשינמית יד רעדָא
 ןזעוועג עװַאקישט ןוא טוג לָאמעלַא רימ זיא -- רימ רַאפ תונותח עדמערפ

 ןופ ןעגנורעלקפיוא עשיטקַאט ןוא עליטש יד בילוצ ןטייהנגעלעג יד טָא ייב

 יײז ןעק ןוא םיגהנמ ענדושט יד ןופ ןתוכייש עלַא ןעק סָאװ ,יקסניול .רד

 .הוח הלכ ןייז טימ ןושארה םדא ןופ םיאנת יד -- טעה טעה זיב ןדניברַאפ

 ןטסירָאלקלָאפ רַאפ ןבורגדלָאג ַא ןועוועג לָאמעלַא זיא לארשי ץרא
 יד ןסָאמ עסיורג ןיא ןעמוק לארשי תנידמ ןייק ןביוהעגנָא ןבָאה סע טניז רָאנ

 ןבורגטנעמיד ַא ןרָאװעג לארשי ץרא זיא -- טלעוו ןקע עלַא ןופ !!תודע., .ג .א

 -לעזעג עשידיי יד ללכב ןוא הכולמ יד רעבָא טָאה ,ןדיי ייב רָאלקלָאפ ןופ

 קינייװ רָאלקלָאפ םעד טקנעש ןעמ ןוא ןגרָאז ערעדנַא ךיוא טיײקכעלטפַאש

 יד עקַאט ךיז ןגָאלק ,ןטעשזדוב רעקינייו ךָאנ ןוא טיײקמַאזקרעמפיוא
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 ןטייקכעלגעמ ןייק טשינ ייז טיג ןעמ זַא ,לארשי תנידמ ןיא ןטסירָאלקלָאפ
 ןופ רָאלקלָאפ םוצ ןיוש טגנַאלַאב סָאד רעבָא .טנעה יד ןעמענוצרעדנַאנופ

 ףיוא ןגָאלק וצ ךיז קיביײא -- טלעוו רעצנַאג רעד רעביא ןטסירָאלקלָאפ יד

 .טייקמאזקרעמפיוא קינייװ וצ

 .טעשודוב יד ןגעוו טלייצרעד רימ לָאמַא טָאה יקסניול .רד זַא ןוא

 וצ ןטסירָאלקלָאפ ןופ ליטס ןיא זיא סָאד יװ ױזַא ןוא ,''םע עדי, ןופ תורצ

 ןוא הנעט לקיטש ַא טַאהעג ךיוא םיא וצ ןיוש ךיא בָאה -- תונעט ןבָאה

 "םע עדי, ישנא יד ןוא "אזנג, ישנא יד :ןרזחרעביא ָאד יז לעװ ךיא

 ןוא .רָאלקלָאפ-שידי םעד טײקמַאזקרעמפיוא קינייו וצ תמאב ןעקנעש

 יװ ,?טעגגַאנ; ַא רעדָא ,'דלָאג-עדורג, ַא שממ ךָאד זיא רָאלקלָאפ-שידיי

 םעד ןיא ,עקירפַא ןיא סרעבערגדלָאג יד ןופ ןושל ןיא ךיז טפור סָאד

 הלילח טרעװ סע .לארשי תנידמ ןיא רָאלקלָאפ םענײמעגלַא ןופ ןבורגדלָאג

 קיטילָאּפ-הלילש ַא טריפעג טשינ ןטסירָאלקלָאּפ יד ןשיוצ לארשי ץרא ןיא

 ךיא .טײקמַאזקרעמפיוא קינייו וצ טרָאפ ןוא ,רָאלקלָאפ-שידי םעד יבגל

 סיּפע טסירָאלקלָאפ ַא ןעק יװ .טפַאשביל קינייװ וצ : ןגָאז טשינ הלילח ליוו

 ! ןפַאשעג טָאה ,קלָאפ ןייז ,קלָאפ סָאד סָאװ ,ןבָאה ביל טשינ

 ןילַא ביוחמ לארשי תנידמ ןיא ןזיירק-שידיי יד רָאג ןענעז רשפא ןוא

 סָאד רעבָא .רָאלקלָאפ ןופ טיבעג-שידיי ןלעיצעּפס ןפיוא ןוטוצפיוא סיּפע

 יאדווא ןוא ,טערטרָאּפ ןעּפ ןקיטציא םעד וצ תוכייש ןייק טשינ ןיוש טָאה

 ןופ רעלטפַאשנסיװ רעדָא ,רעלטּפַאשנסיװ ןכעלמיטסקלָאפ םעד וצ טשינ

 .יקסניול בוט םוי .רד ןקיטומטוג םעד -- ןדיי ייב טייקכעלמיטסקלָאפ
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 קיריל .ס .א

 ןרָאי --- 1929 זיב .וַאלסַאז ןיא 1885 רָאי ןיא ןריובעג

 ןיא 1949---1929 .עּפָארײא-ברעמ ןיא ןרָאי ,עשרַאוװ ןיא
 ךיױא עז .לארשי תנידמ ןיא בורל ןַאד טניז ,עקירעמַא

 ,132--130 ןטייז ,2 דנַאב "ןָאקיסקעל ןיימ,

 ,רעשירעלטסניק ַא ךַאפ ַא ןזעוועג ךיוא םזילַאנרושז זיא לָאמַא ,לָאמַא
 ףיוא יוװַא --- םזילַאנרושז זיא טנייה ,.רעשימעהָאב ַא לסיבַא ךיוא אלימב ןוא

 עלַא יװ ךַאפ ַא -- סַאג רעשידיי רעד ףיוא ױזַא ןוא רעשידיי טשינ רעד
 .שיטַאבעלַאב ןוא דילָאס ,רעכעפ

 רעד זיא רע זַא ,טכער זיא רימ ייב ,םַאנסיוא ןַא זיא קיריל .ס .א ןייא
 ףיױא סלַאפנדעי -- רעמעהָאב-ןטסילַאנרושז יד ןופ רענַאקיהָאמ רעטצעל
 ,סַאג רעשידיי רעד

 סעמַאזניימעג ךסַא רעייז ןבָאה ל"ז גרעבמָאנ .ד .ה ןוא קיריל .ס .א
 לסיבַא ךיוא .ןבעל רעייז ןיא יַאס ןוא ןביירש רעייז ןיא יַאס ,ךיז ןשיווצ

 טניװ עדַאל ַא ,טנוזעג ןיא ךַאװש קיבייא עדייב .ןעזסיוא ןכעלרעסיוא ןיא

 ַא סיּפע בילוצ ,טרָא ןַא ףיוא ןייז ףרַאד ןעמ וַא רָאנ :ןפרַאװמוא ייז ןעק

 -- לקיטרַא ןַא ןיא ןבײרשַאב יז ףרַאד ןעמ סָאװ ,שינעעשעג רעקיטכיוו

 ןַא ףיא ָאד ןענעז ןוא םערוטש רעטסקרַאטש רעד יו רעקרַאטש ייז ןענעז

 .רעלטסניק-ןטסילַאנרושז .ןרעטרָאּפער עטסגניי יד טימ טרָא

 הליחתכל רעכיג טרָא סקיריל ךיוא זיא ,טרָא סגױעבמָאנ יו טקנוּפ ןוא

 -עהָאב רעד בילוצ רעבָא ,רוטַארעטיל רענייש רעד ןיא ןרָאװעג טנכייצעגנָא
 ןעמ סָאװ ,קיטסירטעלעב ןביירש וצ ןזעוועג דימ וצ ןעמ זיא רוטַאנ רעשימ
 טימ ךיז ןטסעמרַאפ וצ טָאטש .ןביירשרעביא ןוא ןביירש ,ןטעברַאַאב ףרַאד

 ןיא בױט ַא רעסעב .טנייה ןיא ןבעלוצסיוא ךיז רעסעב זיא ,טייקיבייא רעד
 ,ךַאד ןפיוא רעלדָא ןַא יו טנַאה רעד

 קרָאי וינ ןיא ,עשרַאװ ןיא טנגעגַאב ןקיריל .ס .א טימ ךיז ןבָאה רימ
 ,לארשי תנידמ ןיא ןוא

 -רַאוטַארט יד ןופ םענייא ןיא ,לארשי תנידמ ןיא ךיא עז לָאמניײא
 ַא טימ טציז קיריל יוװ ,טכַאנייב טעּפש ,ףוגנזיד בוחר רעד ףיוא ,ןעעפַאק
 טלַאה ןוא ךיז טכָאק רע ןוא ,עשידיי ןוא עשיערבעה ,ןטסילַאנרושז הרבח
 יזַא ,ןײרַא ןגיוא יד ןיא לָאמעלַא םיא ןלַאפ רָאה עכעלגנעל יד .עדער ַא

 יד לָאמעלַא טצרַאשרַאפ רע ןוא .גנוגערפיוא ןופ שזא ךיז רע טלסיירט

 -טיוט טרעדָאפ קיריל יו רעה ךיא טשרע .וצ ךיא יײיג .ףױרַא קירוצ רָאה

 טָאה טלדנַאהעג !ףָארטשטױט ,ָאי !?ףָארטשטױט ...ןצימע ףיוא ףָארטש



 ןָאקיסקעל ןיימ 292

 טשינ טקעדטנַא םיא ייב טָאה ןעמ סָאװ רָאטַארוַאטסעד ַא ןיא ה"ס סע ךיז

 זומ ןעמ ....ןגָאמ םעד ןברָאדרַאפ ךיז ןבָאה טסעג עכעלטע ןוא םילכאמ עשירפ
 רעזָאלמיײה קיביײא ןוא רעמעהָאב רעקיביײא רעד ,קיריל .ןייטשרַאפ ךַאז יד

 עדוירק ענעגייא ןייז יא ןעמונעגנָא ָאד ךיז טָאה ,ןעניז ןכעלטרעוו ןיא

 ַא ןיא קיביײא זיא טעב רעייז סָאװ ,עזָאלמײה עלַא ןופ עדווירק יד יא ןוא
 ...ןַארָאטסער ַא ןיא שיט רעמַאזנייא רעד -- שיט רעייז ןוא ,םענעי ייב בוטש

 ַא ןוא רעקידנעלכײמש ַא ןוא רעדלימ ַא קיריל זיא םעד ץוח רעבָא
 ןיא טשינ .טײקשירַאנ ץוח .תולווע עלַא ןגָארטרַאפ ןעק רע .רעטנַארעלָאט

 עשיטסילַאנרושז ןייז טָאה רע .רוטַארעטיל רעד ןיא טשינ ןוא קיטילָאּפ רעד

 ָאד טיבעג םעד טָא ףיוא זיא סע ווו ,עּפָאריײא-ברעמ ןיא טנרעלעג טסנוק
 סָאװ ,קיריל רימ טָאה לָאמַא .ענייה ךירנייה ...ןופ שזַא עיצידַארט ַא

 עמַארגעלעט ַא ןזיוװַאב ץלָאטש טימ ךָאד ,זיא ײרעמירַאב סָאװ טשינ טסייוו

 םוצ לָאז רע זַא ,"סטרעוװרָאפ, ןופ רָאטקַאדער םעד .ףָאגָאר ללה ןופ

 ןעלקיטרַא ןעצ שזַא גנוטייצ רעד רַאפ ןביירש ענייה ןופ טײצרָאי ןטסטרעדנוה

 קיריל ןוא .ןטסילַאנרושז יד ןופ טָאגּפָא ןוא רעטכיד יד ןופ טָאג םעד ןגעוו

 קיבייא ,ענייז ןופ טלסײרטעגסױרַא ,ןורכז ןופ שממ ,טפַאשגנירג טימ טָאה

 .ןענעייל וצ סָאװ ןזעוועג זיא סע ןוא ןעלקיטרַא יד טָא ,לברַא-דמעה עגנַאל וצ

 בילוצ טימעג ןפיוא קיטעמוא ןזעוועג לארשי תנידמ ןיא רימ זיא סע זַא

 םעד ןופ ןצינערג רעטעמָאליק טנזיוט יד ףיוא ןשינרעטנָאלּפ עקיבייא יד

 ןקיריל ןעזעג ץעגרע ןטייוו רעד ןופ בָאה ךיא ןוא -- דנַאל ןטבילעג ,םעניילק
 ןוא .ןעילפנגעקטנַא שממ םיא ךיא געלפ ,רעזייה-עפַאק יד ןשיוװצ ןרעדנַאװ

 ,טסימיטּפָא רעסיורג וצ ןייק טשינ ךיוא זיא קיריל .הביס ַא ןזעוועג זיא סע
 ןעק סָאװ ,עלומרָאפ עשיטסימיטּפָא ןַא ןעניפעג וצ גולק גונעג זיא רע רעבָא

 ךיז רימ ןגעלפ .גנומיטש רעשיטסימיסעּפ רעד ןופ ןריפסיורַא גנירג םענייא

 טימ ןוא ,הגוע רענעקורט ַא טימ "ךופה הפק,, עלעּפעט ַא ייב ןצעזקעװַא
 .שיגעטַארטס עטסרעװש יד טזילעג ךיג רָאג רימ ןבָאה המכח סקיריל

 טשינ טעװ המחלמ ןייק זַא ,זיא םָאיסקַא סקיריל .סעבַאגפיוא עשיטילָאּפ

 רעבָא :ןטנעמוגרַא ןייק טשינ וליפַא ךָאד ןפרַאד ןעמָאיסקַא ןוא ..,.ןייז

 -כרוד עילָאװַאּפ ןיוש ךיז רע טָאה ױזַא ןוא .ךיוא ןטנעמוגרַא טָאה קיריל
 עלעטימ ,עסיורג ,תומחלמ ץוט ייווצ ַא ךרוד ןבירשעגכרוד ןוא טיירדעג
 טעו המחלמ ןייק זַא ,םָאיסקַא םענייא םעד טימ ץלַא ןוא .ערענעלק ןוא

 שירָאנ ױזַא ןוא ,טײקשירַאנ עטסערג יד ךָאד זיא המחלמ ....ןייז טשינ
 ...טלעוװ עשירַאנ יד טשינ זיא
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 וועל םה רבא

 טניז .טנגעג רענליוו ןיא לטעטש א ןיא 1910 ןריובעג

 ,השולשה תעבג ץוביק ןיא רבח ַא .לארשי ןיא 1

 יד ןיא ןטעָאּפ עשידיי עטסוויטקודָארּפ עמָאס יד ןופ רענייא זיא רע

 ךיוא רָאנ ,ןביירש ןיא וײטקודָארּפ רָאנ טשינ ןוא .ןרָאי עכעלטע עטצעל

 רעטכיד םעד ןיימ ךיא ,טלעוו-ןלַאנרושז רעשידיי רעד רָאג רעביא ןקורד ןיא
 ,טרעדנווועג לסיבַא לָאמעלַא טײקוװיטקודָארּפ יד טָא טָאה ךימ .וועל םהרבא
 יא -- ןטַאטשרַאװ עדייב ענייז ייב ןעזעג ןילַא רעטכיד םעד בָאה ךיא זיב

 רעד ןיא ןליוז ןעיינ ןופ טַאטשרַאװ םייב יא ןוא ןביירש ןופ טַאטשרַאװ םייב
 ,קָאװטיל א זיא וועל םהחרבא .ץוביק ןייז ,השולשה תעבג ןופ קירבַאפ-ךיש
 ףרוע השק םע עתמא סָאד .עטרַאּפשעגניא עלַא ןענעז סעקַאװטיל ןוא

 ןענַאהרָאפ עסַאר רעד ןיא ךיוא ןענעז ,עסַאר רעדעי ןיא יוװ ,רעבָא .ייז ןענעז

 טעטירָאיַאמ יד ןענעז ייז --- סעקַאװטיל עפרַאש ןענַאהרַאפ .םינימ ײלרעלַא

 טגנַאלַאב עדלימ יד טָא וצ ןוא .סעקַאװטיל עדלימ ןענַאהרַאפ ןוא ---

 ַא זיא וועל םהרבא .יַאס יו יַאס ייז ןענעז טרַאּפשעגניײיא .וועל םהרבא

 םענעגייא ןַא ןעניפעג וצ רעטכיד ַאזַא רַאפ ןוא --- רעטכיד רעקידתוטשּפ
 רעטצעל רעד .רעטכיד ןטריצילּפמָאק ַא רַאפ יװ רערעווש ךסַא זיא געוו
 ןיוש זיא רע ,םיא ךוז ייג ןוא טניריבַאל ןייז ןיא רעטנָאלּפרַאפ ַא ךיז טיג

 ,דלעפ םענעפָא ןַא ףיוא טייג רעטשרע רעד רעבָא .געוו םענעגייא ןייז ףיוא
 -טיױא ָאד ...ןעגנַאגעג שרעדנַא ץימע ָאד ןיוש זיא סעקשזעטס עלַא ףיוא
 טימ רעבָא .רעווש זיא עקשזעטס ענעגייא ןֵא ןטערטוצסיוא ןוא ןעניפעגוצ
 ,טכיירגרעד טָאה וועל ןוא .ןכיירגרעד ץלַא ןעמ ןעק תונשקע

 ענייז ,טריסנעדנָאק תורוש -- ענעסָאלּפעצ רעירפ -- ענייז טָאה רע

 ַא זיא קיגָאל ןָא -- קיגָאל עשירעטכיד ןייז ,טרירגעטניא רעסעב ןעמַארג

 טָאה רע ןוא טײקידװעטלַאהסױא טנרעלעגסיוא -- טשינ דיל ןייק דיל
 ןֵא ,רעלָאמ-רוטָאנ ַא זןיא רע .קיטַאמעט ענעגייא ןייז ןענופעג וויטיניפעד
 ןשידיי ןיא אקווד ןוא ,טרָאװ ןיא רעלטסניק-טפַאשדנַאל רעקידלארשי ץרא
 זיא ףיט וצ .גנַאר ןטשרע ןופ (טרַאּפשעגניײא זיא טרַאּפשעגנײא) טרָאװ

 רעד ןוא טפַאשדנַאל רעשיווטיל רעד ןיא טלצרָאװרַאפ ןזעוועג רעירפ רע

 ןופ ןליוּפ םעד ןיא שטנעמ ןשידיי ןכעלטנגוי ןטלצרָאװעגסיױא םעד ןופ המשנ

 ןַא ןיא טלצרָאװרַאפ ןייז ןעק ןעמ ביוא .תומחלמ-טלעוו ייווצ יד ןשיווצ

 זיא סע ןוא .ךעלגעמ ץלַא זיא ןדיי ייב רעבָא ...ךַאז רעטלצרָאװעגסיוא

 םעד ,ןײלַא ךיז ןופ ןסײרוצסױרַא ןילַא ךיז ןוועל םחרבא ןעמוקעגנָא רעווש

 םעד ,ןיילַא ךיז ןיא ןצנַאלפרַאפ וצ ןיילַא ךיז ןוא עטיל רעד ןיא ןקידלטעטש
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 -עגנייא זיא ןעמ זַא רעבָא .לארשי ץרא ןיא ןקידלטעטש רעדָא ,ןשיפרָאד

 .ָאטשינ ןטייקירעוש עסיורג וצ ןייק ןיוש ןענעז טרַאּפש

 ןענעז ייז ,קיטירק עשירַארעטיל ןייק טשינ ןענעז רעטרעוו עקיזָאד יד

 רעבָא ןטַאטיצ ןייק רעבירעד ןוא קיטסירעטקַארַאכ עכעלנעזרעּפ ַא רָאנ

 טכענ עקידתבט ןגעװ רעדיל סוועל ןופ ןריטיצ ךָאד ךיא זומ תורוש-:ייווצ

 ; ױזַא ייז טקידנע רע ,לארשי ןיא

 ,דנַאל ץימ ,טכענ עקידתבט ,עצרַאווש ענייד ןופ

 .רעגניזאב רעד שידיי ףיוא ןייז ךימַאל א

 ,1950 רעמוז ,ץעװעג דנַאל ןיא רָאי קיצנָאװצ טעמכ ןיוש זיא רע

 ןענעז ענייז ךַאלכיב עניילק רָאּפ ַא ,ןעזעג ץוביק ןייז ןיא םיא בָאה ךיא ןעוו

 ""רעטוג , ַא רעייז זיא ןעמָאנ ןייז .גנוצעזרעביא רעשיערבעה ןיא ןענישרעד

 ליוװ רע זַא ,לארשי ןיא ןטייב-ןעמענ ןופ עימעדיּפע רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 סע ןוא ,ןעמעלַא רַאפ אצוי ןיוש זיא רע ןוא בל, םהרבא ךיז רע טביירש

 טשינ ןוא שיערבעה ףיױא 'ץראה , ןסייה ֹוצ רעטכיד ַא רַאפ רָאג טטַאּפ

 -קעװַא טָאטש .טרַאּפשעגניא רע טביילב ךָאד ןוא .שיליוּפ ףיוא !'בייל,

 ןייז ןגָארטעג טציא זיב טָאה רע ןכלעוו טימ .,גורק-ךַארּפש םעד ןפרַאוװוצ

 ןליפוצנָא רעסעב ,דיל ןשידיי ןופ חבזמ םעד ףיוא ןברק-ןייוועג ןוא -ןייוו

 .ןבעל ןייז ןופ ןטלַאהניא יד טציא ןענעז סָאװ ,ןטלַאהניא עיינ יד טימ םיא

 ןופ טנעקעג םינּפ קידכעגנעל-קידכעציּפש לסיבַא סוועל בָאה ךיא

 סָאד םיא בָאה ךיא ןעוו .טנעקרעד דלַאב םינּפ סָאד בָאה ךיא ןוא רעדליב

 ,ךעלקיד לסיבַא ,ןסקַאװעג ךיוה טשינ זיא רע זַא רעבָא ,ןעזרעד לָאמ עטשרע

 טשרע ךיא בָאה סָאד ,לדיי עקּפערק ַא ןוא טסעפ ַא טפור ןעמ סָאװ סָאד טָא

 -נגעקטנַא סמערָא ענעפָא טימ ןוא דיירפ טימ רימ זיא רע ןעוו טקרעמאב
 ָאד ןיב ךיא זַא ,טגָאזעגנָא םיא טָאה ןעמ ןעוו ,לביטש ןייז ןופ ןעגנַאגעג

 תבש  ַא ,גָאט ןסייה 8 ןיא ,ץוביק ַא ןיא .םורַא םיא ךוז ךיא ןוא ץוביק ןיא
 ןיוש ןעמ טביוה ,טרָאװ ַא סױרַא ריד וצ ךָאנ טדער ןעמ רעדייא זיא ,וצרעד

 עקַאט ןיוש זיא רבח ןגנוי ןיימ ןופ יורפ יד ןוא ,ךעלכיק טימ ייט ןטיירג ןָא
 יז ,ןיז יירד יד טלעטשעגרָאפ רימ ןרעוו זייווקיצנייא .ןעמונרַאפ טימרעד

 יבשוי ןיק רעבָא ,לַאפ םעד ןיא םהרבא ינב יצ ,בקעי ינב עקַאט ןענעז
 סעמַאמ רעד ןופ שממ -- רעדניק ןעייג ץוביק ַא ןיא .טשינ ייז ןענעז להוא

 ּפָא ךיז ןסייר ייז רָאנ ךיג ױזַא ,ןגעו ענעגייא ףיוא דלַאב סױרַא טכַארט
 העש ַא ,רָאי ןצכַא ןופ זיר ַא ,ןוז רעטסטלע רעד זיא טָא ןוא ,לּפָאנ ןופ
 רעד שינעלייא סיורג ןיא ןוא טייהרעטציוושרַאפ ךיז טעוװַאיִאּפ רעטעּפש
 רעטירד רעד .זיר ַא טסקַאװ ןוא טלַא רָאי טכַא זיא רע --- ןוז רעטייווצ
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 עמַאמ יד ןעוו ,'העש-רעדניק, רעד ןיא טכַאנרַאפ טשרע ךיז טעווַאיאּפ
 טשינ ךָאנ טריצַאּפש רע .טנעה יד ףיוא זיוהרעדניק ןופ םייהַא םיא טגנערב
 יד טימ טעכָאפ רֹע יװ גילדעוו ,טלַא םישדח טכַא טשרע זיא רע ,ןיילַא

 ענייז ןופ הרובג ןיא ןײטשּפָא טשינ ךיוא רע טעװ ,טסַאג םוצ ךעלטנעה
 ,טלטטשעגרָאפ ןכש ַא וליפַא זיא טָא ןוא .החּפשמ עצנַאג יד זיא טָא .רעדירב

 ַא ףױא ריט ַא ןבענ ריט ַא טנױװ סָאװ ,יאקבט הירא טסילעוװָאנ רעד

 ,איבנה היעשי ייב יוװ ױזַא עקַאט .ןוועל טימ עדנַארעװו רעקידתופתושב

 רעשיערבעה ַא :סּפעש ַא ןוא ףלָאװ ַא ,טניימעג סָאד עקַאט רע טָאה רשפא ןוא
 ,ףלָאװ רעוו ןוא סּפעש ָאד זיא סע רעוו ...טעָאּפ ןשידיי ַא טימ טסילעװָאנ

 .טשינ ךיא סייוו

 ןרעדנַאװ רימ ןוא ךעלכיק טימ ייט לזעלג םייב ןיוש רימ ןציז טָא ןוא

 רבח רערעטלע ןייז ןעוו ,ןטייצ יד ךיז טנַאמרעד וועל ןוא טייוו ,טייוו קעוװַא

 ןופ עגַאלײב רעשירַארעטיל רעד ןיא רעדיל עטשרע ענייז טקורדעג טָאה

 םוצ זיב טייוו ,טייוו יו .עשרָאװ ןיא ''גנוטייצסקלָאפ,, רעשידנוב רעד

 ןייז ןוא ,חשולשה תעבג ןיא לשיטביירש ןקיטנייה ןייז ןוא תבש ןקיטנייה

 לטַארַאּפָא ףַארגעלעט-עזרָאמ ןיילק ַא יו זיא סָאװ ,עקנישַאמביירש עניילק

 ענייז ךיז ןקורד סע ווו ,טלעוו רעד רָאג ןופ ןטפירשטייצ עשידיי עלַא יד וצ

 רָאנ ,טלעװ רעד רָאג רעביא טענַאד ןופ רע טּפַאלק רָאנ טשינ ןוא .רעדיל

 רעכָא .ןטפירשטייצ טימ ןוא ווירב טימ רעהַא ךיוא ָאד טּפַאלק טלעוו יד רָאג

 ןייז טימ סנגרָאמוצ וועל ךיז טמירַאב לטַאטשרַאװ םעד טָא טימ יוװ רעמ ךָאנ

 ךיש רָאּפ ַא ּפִֶא ּפעטש ַא טיג רע יוװ רימ טזייוו רע ןוא טעברַא-רעטסוש

 ,ייווצ ןוא סנייא

1950 
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 (סענגַאמ סנגאמ בייל הדוהי

 1924 טניז .1877 רָאי ןיא ָאקסיצנַארפ ןַאס ןיא ןריובעג

 רָאי ןיא קרָאי וינ ןיא ןברָאטשעג .לארשי ץרא ןיא

8, 

 ...יתומצע תא םתילעהו...

 תורוש יד ןופ רעביירש רעד יווװ טקנוּפ --- יאדווא ךָאד טקנעדעג ריא
 זַא ,ךיז טלייצרעד סע וװ חלשב הרדס רעד ןופ םיקוסּפ יד -- טקנעדעג

 טרעדנוהסקעז ןרידנַאמָאק ןופ רַאװריװ ןטסערג עמַאס ןיא טָאה וניבר השמ
 טַאהעג ןעניז ןיא (...וצרעד ןדיי ןוא) ןפַאלקש עטיײרפַאב סָאװ רָאנ טנזיוט

 רענייב יד ןעמ טָאה רָאנ טשינ ןוא .ןפסוי ןופ רענייב יד ךיז טימ ןעמענוצטימ
 עלַא ןוא תוירבדמ עלָא ךרוד ןגָארטעגכרוד ייז טָאה ןעמ רָאנ ,ןעמונעגטימ

 סָאװ -- ןײלַא ףסוי ןוא .םכש ןיא טגײלעגקעװַא יז טָאה ןעמ ןוא תומחלמ

 טיירגעגוצ טוג סע טָאה --- רָאטַאזינַאגרָא רעכעלרעדנווו ַא ןזעוועג ללכב זיא

 םעד ױזַא זיא סע סָאװ ...םכתא הזמ יתומצע תא םתילעהו :האווצ ןייז ןיא

 יד ןופ רענייא ןיא ןגיל ןביילב וצ טשינ ןבעל ןיא ןעגנַאגעג ךלמל ינש

 "דנייטש עקיציּפש יד ןיא אקווד רָאנ ןוא ,םירצמ ןיא ןבמָאקַאטַאק עמעוװקַאב

 ,טָאג ןוא םיא ןשיווצ דוס ַא זיא סָאד ,לארשי ץרא ןופ ךעל

 יד ןייז ךיוא טעוװו טָאג ןוא סענגַאמ בייל הדוהי ןשיוצ דוס ַא ןוא

 טגָאזעגנָא ףרַאש ױזַא טָאה ,קידצה ףסוי יװ ,רע ךיוא סָאװרַאפ ,הביס

 ןוא ןיד ןשידיי ןטיול תואב תוא ,ןייז רבקמ םיא לָאז ןעמ זַא ,האווצ ןייז ןיא

 .םיתיזה רה ןפיוא ךעלדנייטש עקיציּפש טימ לופ דרע רעד ןיא ןוא ,גהנמ
 ןוא -- טגָאזעגנָא רע טָאה -- '...ימוי אובישכ, ןוט ןעמ לָאז ױזַא טָא

 ןט71 ןייז ןיא -- רע זיא ןברָאטשעג .ןבעגעגוצ רע טָאה -- םידּפסה ןָא

 םיא טָאה ןעמ ןוא 1948 רעבָאטקָא ןט24 םעד ,עקירעמַא ןיא רָאי-סנבעל

 תנידמ ןייק ןריפ םיא טעװ ןעמ זַא ,קנַאדעג םעד טימ --- טרימַאזלַאב ךיילג

 -- טנעה עשידיי ןיא טשינ זיא םיתיזה רה רעד יװ ױזַא ןוא .לארשי
 ןופ רענייב יד ןעמ טָאה ,טלָאװעג טשינ ןעמ טָאה ןטרַאװ רעגנעל ןוא

 תנידמ ןייק ןַאלּפָארע ןלעיצעּפס ַא טימ טכַארבעג סענגַאמ בייל הדוהי
 םעד -- ו'טשת'ה לולא ט"י ,קיטסניד ןועועג רבוק םיא ןוא לארשי

 .םילשורי ןיא הירדהנס םלוע תיב םעד ףיוא -- 1955 רעבמעטּפעס ןט6
 ריא ןיא שילרעטסיוא .ןעזעג היוול עשילרעטסיוא יד טָא בָאה ךיא ןוא

 -- םימשה בל דע טייקנביוהרעד ןוא סָאטַאּפ ריא ןיא ןוא ןגייוושליטש

 .םימשה בל דע שממ
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 ?סענגַאמ בייל הדוחי .רד זיא סע רעוו

 עשידיי יד סָאװ ,ןטלַאטשעג עטסנעש ןוא עטסכעלרעדנווו יד ןופ ענייא

 טָאה טייצ רעזדנוא ןופ טרעדנוהרָאיבלַאה ןטשרע םעד ןופ עטכישעג

 | .טכַארבעגסױרַא

 עסיורג יד טכוזעג טָאה סָאװ ,טלעוװו רעד טימ ןוא ךיז טימ רעפמעק ַא
 טכַארבעגסױדַא יז ןוא ןענופעג ךיז ןיא יז ןוא דיי ןוא יוג ,טָאג ןופ הרשּפ

 סעדער עקילָאצמוא ןיא ןעגנורילומרָאפ ערָאלק-לָאטשירק ןיא טלעוו רעד רַאפ

 טלעוו יד לייוו -- ןבילבעג לוק תב ַא ןֶא ןענעז ייז רעבָא --- -- ןעייסע ןוא
 ,ףייר טשינ ךָאנ זיא

 יירד יד טָא ןיא ןעמעננעמַאזוצ טנעקעג ןעמ טלָאװ ןעקנַאדעג ענייז עלַא

 עלַא ףיא םולש ,עקירעמַא ףיוא םולש ,לארשי ףיוא םולש : ןפורסיוא

 סָאד ןוא .,.טלַאטשעג סטָאג ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ |
 -- טושּפ ױזַא זיא סע .האווצ ןייז ןופ רעטרעוװו עטצעל יד ןזעוועג עקַאט ןענעז

 ץלַא .סקַא יד ןוא דוסי רעד זיא סָאד ,ןייז טשינ ןיוש ןעק רעטושּפ סָאװ

 רקיע רעד --- ןוטעג ןוא ןבירשעג ןוא טגָאזעג טָאה סענגַאמ סָאװ ,עקירעביא

 טָאה טדערעג ןוא ,רעטרעוו יד טָא וצ םישוריּפ ןזעוועג רָאנ ןענעז --- ןוטעג

 טָאה טגָאזעג :רעקיטכיר .רענדער ַא ןזעוועג רקיעב זיא רע לייוו ,ךסַא רע
 סעדער ענייז .רעדער יוװ רעגָאז רעמ ןזעוועג זיא רע לייוו .ךסַא רעייז רע
 יד יװ ןביוהרעד ױזַא ןוא טושּפ ױזַא -- ןײלַא תוטשּפ יד ןזעוועג ןענעז

 דלַאב ןוא ךעלרעטילפ ןָא טדערעג טָאה רע .ןלָאקניל םעהערבייא ןופ סעדער

 ,רקיע םוצ

 טָאה רע .1877 רָאי ןיא ָאקסיצנַארפ ןַאס ןיא ןריובעג ןזעוועג זיא רע
 עקירעמַא ןיא -- עשינבר יד ןוא עניײמעגלַא יד --- גנודליבסיוא ןייז ןעמוקַאב

 סנטסָאּפ עשינבר ןעמונרַאפ לָאמ ךסַא טָאה רע ןוא ,דנַאלשטייד ןיא ןוא
 ןוא ןרילעבער רדסכ טגעלפ רע רָאנ ,עקירעמַא ןופ ןעלּפמעט עטסערג יד ןיא

 ,טכוזעג םיא ןוא טָאג טימ ןוא ךיז טימ ךיז טגירקעג ,ןריטנעמירעּפסקע
 ָאי רע טָאה ןענופעג .ןענופעג טשינ לָאמנייק ןתמא רעד ןיא ןוא טכוזעג

 טָאה רע .טלעוו רעד ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ תוחילש רעד ןיא ןביולג םעד
 גנַאל ןרָאי זיא ןוא הליפת ןיא ןוא הבושת ןיא יװ רעמ הקדצ ןיא טביולגעג

 -הקדצ עשידיי עשינַאקירעמַא עסיורג יד ןופ ץיּפש רעד ןיא ןענַאטשעג
 הליהק רעשידיי ַא רַאפ גנוגעוװַאב רעד ןופ ץיּפש ןיא ךיוא ןוא סעיצַאזינַאגרָא
 ןופ הרשּפ רעסיורג ַא ןיא טביױלגעג טָאה רע לייו ןוא .עקירעמַא ןיא

 רָאנ ןעק ַאזַא ןוא -- טעטיזָאיגילער רעשידיי ןוא טייקכעלטלעוו רעשידיי

 עשיערבעה יד זיא ,טעטיזרעווינוא ןשידיי ןלעיצעּפס ַא ןיא דנַאטשוצ ןעמוק

 םעד ןופ .טָאג ...ןייז ןוא דניק ןייז ןרָאװעג םילשורי ןיא טעטיזרעווינוא
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 טױט ןייז ןופ רָאי םעד זיב טעטיזרעװינוא רעד ןופ טרובעג רעד ןופ רָאי

 רעד ןופ טנעדיזערּפ ןוא רעלצנַאק ןופ טמַא םעד טדײלקַאב רע טָאה

 -  .טעטיזרעווינוא

 ענעפָא עריא עלַא טימ עקירעמַא טזָאלרַאפ טָאה סענגַאמ בייל הדוהי

 רעד וצ ןענַאטשעג ןענעז סָאװ -- לזמ ןשינַאקיועמַא ןטסנעש ןופ סמערָא
 תנידמ ןיא ןוא --- -- טייקכעלנעזרעּפ רעקידנעגניווצ ןייז ןופ עיציזָאּפסיד

 םעד ןופ עיצּפעצנָאק ןייז רַאפ ףמַאק ַא ןיא טזָאלעגנײרַא ךיז רע טָאה לארשי
 "'םעה דחא רעד וצ טנעָאנ רעייז ןזעוועג זיא סָאװ ,לֵאעדיא ןשיטסינויצ

 ןוא רעניילק ַא ןופ ץיּפש ןיא טלעטשעג ךיז רע טָאה וצרעד .עיצּפעצנָאק

 ןופ עיידיא יד טקידערּפעג טָאה סָאװ ,גנוגעווַאב רערעלוּפָאּפמוא םערטסקע

 רעקלעפ ייוצ וצ טרעהעג לארשי ץרא תמחמ .הכולמ רעשיבַארַא-שידיי ַא

 ,עיירפ :ןטקנוּפ יירד טרעדַאפעג רע טָאה ןדיי רַאפ ...סעיגילער יירד ןוא

 -- דרע ףיוא ןצעזַאב וצ ךיז טכער -- ליצַארגימיא עטצינערגַאבמוא

 ,עיירפ ןייק טרעדָאפעג טשינ טָאה רע .טייהיירפ עלערוטלוק עטולָאככַא

 םעד רעטנוא הכולמ ַא טרעיינ ,לארשי ץרא ןיא הכולמ עקידנעטשבלעז

 .עקירעמַא -- עיר רעטשרע רעד ןיא -- טלעװ רעד ןופ טַארָאטקעטָארּפ

 םוקפיוא םעד זיב -- טסיפיצַאּפ רעשידנַאג ,רעטולָאסבַא ןַא ןזעוועג זיא רע
 , ! ,..רעלטיה ןופ

 רערערַאפ ןוא טניירפ עקילָאצמוא טַאהעג סענגַאמ טָאה דיחי ַא יװ
 ןופ איבנ רעטנַאגעלע רעטריזַארטַאלג ַא .טייקכעלנעזרעּפ רעיײר ןייז ןופ

 ןקָארשרעדמוא טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא ...טרעדנוהרָאי ןטסקיצנָאװצ

 רעד ןופ דרָאב רעגנַאל רעד ןוא לטנַאמ ןקירָאװה םעד טימ איבנ רעד יו

 ןיא טעטירָאנימ רעניילק ַא ןופ רעריפנָא ןַא יו .,.ךלמה באחא ןופ טייצ
 רַאפ ןעמעלַא טעמכ טַאהעג סענגַאמ טָאה -- ןבעל ןכעלטנפע ןשידיי
 ,רענגעק

 יצ !טולב ןופ ןייר טנעה עניימ ןענעז יצ :ךיז טגערפ דיי רעטכע ןַא
 רע טָאה יצ :רעטעּפש טשרע ןוא ?ןוטעג טשינ הלווע ןייק םיא ךיא בָאה
 .טייקשידיי טרילומרָאפ סענגַאמ טָאה ױזַא ?ןוטעג טשינ הלווע ןייק רימ

 טירש עלענש טימ ןגעקטנַא טייג ןבעל עשידיי סָאד זַא ,טביולגעג טָאה רע

 -- שטנעמ ןיא טביולגעג טָאה רע .האובנ ןופ הפוקת רעטצעל ןוא רעיינ רעד
 טסײה -- די א תעל תעמ ןיא העש 24 ןייז .דיי ןיא יו רעקינייו טשינ
 | ...שטנעמ ַא תעל תעמ ןיא העש 24 ןייז

 רעד ןיא דיי ןופ תוחילש ןיא טביױלגעג טָאה רע יו טקנוּפ ןוא

 יד שממ ;לארשי ץרא ןופ תוחילש ןיא טביױלגעג רע טָאה ,טייהשטנעמ

 עקיטלַאװעג עלַא ןשיווצ דנַאל םעד טָא ןופ סעגערב-םי יד ןוא ןלָאט יד ,גרעב
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 תא םתילעהו :רעבירעד ןוא ...דרע רעד ןופ ךעלייק םעד ןופ ןעיירעדנעל

 א תעשב עקירעמַא ןיא ןברָאטשעג קילעפוצ רָאנ זיא רע ...יתומצע
 4 4 4 ,ךוזַאב

 עריא טנזיוט ןבלַאה ַא ןופ עסַאמ ַא ךיז טָאה קיטימכָאנ 5 רעגייז טקנוּפ

 ,רקיעב ךיז טניפעג סע ווװ ,יַאטנַאס אררעט ,, ןינב םעד ןגעקטנַא טלמַאזרַאפ
 ןסובָאטױא קילדנעצ ַא ןיא .םילשורי ןיא טעטיזרעווינוא עשיערבעה יד ,טנייה

 עכעלטע לכה ךס טגיל סָאװ ,הירדהנס םלוע תיב םוצ ןרָאפעגסױרַא ןעמ זיא

 --- םילשורי ןופ ןלייט ייווצ יד ּפָא טלייט סָאװ ,םיוצ-טָארד ןופ טייוו רעטעמ

 ןיפ טשרעהַאב זיא סָאװ ,םעד ןוא לי'הצ ןופ טנייה טשרעהַאב זיא סָאװ ,םעד

 ןופ ןעמענ טרעדנוהפניפ עלַא יד טנכערעגסיוא טלָאװ ןעמ ןעוו .!!ןָאיגעל,,

 רעטצעל ןוא רעטייוצ סעסענגַאמ בייל הדוהי וצ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,יד

 ןיא טייקיטסייג ןופ עיגָאלַאטנַא ןַא שממ ןזעוװעג סָאד טלָאװ --- היוול

 ןקע עלַא ןופ רָאנ ,לארשי תנידמ ןופ רָאנ טשינ ןוא ,לארשי תנידמ ןקיטנייה

 ,קידנזעװנָא ןזעועג ךעלריטַאנ ןענעז סע .עקירעמַא ,רקיע רעד -- טלעוו

 קידנבױהנָא --- הכולמ רעד ןופ ןצנַאטסניא עטסכעה יד טריטנעזערּפער רעדָא

 דרעב עגנַאל טימ ןדיי ןוא ןעמַאד עטנַאגעלע ןזעוועג ןענעז סע ,אישנ םעד טימ

 ,תואּפ עגנַאל ןוא

 תיב ןופ ןרעיט ענרעזייא יד ןעגנַאגעגכרוד ןיוש ןעמ זיא טָא ןוא
 ןרעזייא ןַא טייטש גנַאגנײרַא םייב עקנָאל רעניילק רעד ףיוא ןוא --- םלוע

 סָאװ ,תילט ַא טימ טקעדרַאפ תמ ַא טגיל לטעבגָארט ןפיוא ןוא לטעבגָארט

 ַא ןיא ןעייטש רעמייב עכיוה ...ןזָארג יד טימ ןָא ךיז ןריר תיציצ ענייז

 ַא טייטש סנּפָאקוצ ,תמ םעד ןבענ ןוא .ןשיור ,ןשיור ןוא םורַא קעריפ
 ןייק טשינ טָאה ָאד סָאד זַא ןעניימ עלַא .םיליהת ךעלטיּפַאק טנָאז ןוא ןזח

 זיא טױט זיא רע יו רָאי ןביז ןיוש -- היוול-סענגַאמ רעד וצ תוכייש

 .תילט םעד ךרוד .ןברָאטשעג ןטכענ יו --- ןגיל ףוג ןייז ָאד ןעק יױזַאיװ

 יד ןופ ,סיפ ןופ ,טנעה ןופ ,ּפָאק ַא ןופ םרָאפ יד ךרוד ךעלטייד ךיז טעז

 רענייא ןוא ךיז טלמַאז םלוע רעמ ןוא רעמ -- .סיפ ןופ רעגניפ ןציּפש
 רעפטנע ןַא טמוק סע ןוא ..,הלאש עקיליורג יד ןרעדנַא םוצ טעשטּפעש

 זיא סָאד זַא ,סנּפָאקוצ טנעָאנ ןעייטש סָאװ ,םיאבג אשידק הרבח יד ןופ

 ...סענגַאמ הנוכמה בייל הדוהי בר ןופ ףוג רעד עקַאט

 וא -- ןשיור ןוא ןשיור רעמייב יד ןוא טגָאז ןֹוא טגָאז ןוח רעד ןוא
 -- רעטכידעג ןוא רעסערג טרעוװ רעמייב יד רעטנוא ,קעריפ ןיא םלוע רעד
 בריטּפיױה רעד טייטש סנּפָאקוצ .ןעמוקעגנָא ןיוש ןענעז טרעדנוהפניפ עלַא
 .ץלעיציפָא לסיב עקיצנייא סָאד ,רעדניליצ ןצראוש םעד טימ גָאצרעה
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 עקנַאלש יד וליפַא ,טדײלקעג קידעכָאװ זיא עקירעביא ץלַא .ָאד השבלה

 ,רענעמ עקירעילטימ ,ענייז ןיז ייווצ עכיוה יד וליפַא ,חונמ םעד ןופ הנמלא
 עקיצנייא ןייא --- שידק ייז ןגָאז ,ייז טסייה ןעמ ןעוו .עכעלנע טשינ רעייז ןוא
 וצ ןיהַא וװ טשינ טסייוו ןוא ָאד ךיז טרעטנָאלּפ ץנַארק ַא טימ עיצַאגעלעד
 סָאװ ,הינתנ ןופ עיצַאגעלעד ַא זיא סע -- ןעמולב עטקלעוורַאפ ןיוש יד ןוט

 זיירק םעד ןיא ,סענגַאמ .רד םעד טימ ןדנוברַאפ ןזעוועג סרעדנוזַאב זיִא

 ףרָאד ןשיבַארַא ןַא ןופ עיצַאגעלעד ַא ךיוא זיא רעטיילגַאב עטצעל יד ןופ

 ןעייטש סָאװ ,ענעי וצ ןייגוצוצ ייז טעב ןעמ ןוא שארב ייראטכומ,, םעד טימ
 | ,סנּפָאקוצ

 ןוא האווצ רעד ןופ רעטרעוו עטצעל יד טנעייל ,רעטכיר ַא ,טניירפ ַא
 , ...ןגייווש --- ןייז טנייה ָאד טעװ דּפסה רעקיצנייא רעד זַא ,רָאלק טרעוו סע
 ןרעװ סע ןוא -- םינזח יד ךיז ןטייב לָאמ עכעלטע .םיליחת ךעלטיּפַאק ןוא
 טשרעוצ -- היול רעד חוכמ סעיצקורטסניא עלענָאיצידַארט יד ןבעגעג

 רעגנַאל ַא ןיא טריר גוצ רעד ןוא רעדילגטימ-החּפשמ יד ןייגכָאנ ןלעוו
 .הרובק רעד ןופ טרָא םעד וצ זיב םירבק יד ןופ ןעייר יד ןשיװצ עייר

 טָא ןוא -- רבק םענעפָא םייב לטעבגָארט סָאד ןיוש טייטש טָא ןוא

 -הרובק רעד רָאנ טביילב סע ןוא תילט-קעדוצ םעד ּפָארַא ןיוש ןעמ טמענ

 -רעסיוא ןייז ןיוש סָאװ ,ןַאמ םעד ןופ ןרוטנָאק יד ןוא תיציצ ןָא תילט
 -טייד ךָאנ טרעוו ,טייקנייש רעטקיטסייגכרוד טימ טפושיכעג טָאה טייקכעל

 סע ןוא --- םורַא ןעמעלַא טמענ סָאװ ,רעדיוש רעד רעכעלטייד ןוא רעכעל
 ןוא רענייש ַא ןזעוועג הרוסמ רעד טיול זיא ףסוי ךיוא זַא ,ךיז טנַאמרעד

 ךיוא ןונ ןב עשוהי ןופ ןטייצ יד ןיא ,םכש ןיא היול ןייז טָאה רשפא
 .טרימאזלאב ןזעוועג ךָאד זיא רע ךיוא .ןעזעגסיוא יוזא טקנוּפ

 עקיציּפש טימ תמ םעד ןקעדַאב םייב םינזח יד ןופ רענייא טגָאז
 רעטרעוו עלענָאיצידַארט יד -- םילשורי ןופ ביוטש ןטיור ןוא ךעלדנייטש
 עטוג יד ןופ ןעמָאנ ןיא ןוא םיאנוש יד ןופ ןעמָאנ ןיא ןטעב-הליחמ ןופ
 ,טניירפ

 ,עטנעָאנ יד ,עטסטנעָאנ יד ןעייטש וליפַא ץפיז ַא ןָא ןוא טרָאוװ ַא ןָא
 -רעווינוא הנחמ יד ןוא ישאר בר רעד ןוא ןיז יד ןוא הנמלא --- עטייוו יד
 רעייטשרָאפ יד ןוא רעייטשרָאפ עשיטַאמָאלּפיד יד ןוא ןרָאסעפָארּפ-טעטיז
 ,שוג ובא ףרָאד םעד ןופ רעבַארַא ןביז יד ןוא ןטמַא-הכולמ עטסכעה יד ןופ

 ףױא ךעלעדערכוט עצרַאװש יד ןוא רעכיט עקידנרעטַאלפ עסייוו יד .טימ
 'ר רעביירש רעד ,טניירפ רעטסטנעָאנ סעסענגַאמ טייטש ייז ןבענ ,ּפעק יד

 ןוא טפול רעד ןיא לגייפ יד ןוא םירבק יד רעביא רעמייב יד ןוא .ןימינב
 טּפָאכ סָאװ ,ןגייוש םעד טימ טגייוש ץלַא -- למיה ןפיוא סנקלָאװ יד
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 ןעלטיור וצ ןָא ךיז טביוה ןוז יד רעדייא ,לארשי ץרא ץנַאג םורַא גנולצולּפ
 ...ףןצעז וצ ןוא

 --- טניירפ רעד -- ןיקמורפ דג רעטכיר רעד וצ טייג לָאמנייא ךָאנ ןוא
 רעד טימ ןטָאשרַאפ ,טציא רבק ןטָאשרַאפ ַא ןיוש זיא סָאװ ,סנּפָאקוצ םוצ
 רה םעד ףיוא ןקוק טעװ רבק ןייד :טגָאז רע ןוא ,טײקנטָאשרַאפ רעטצעל
 טנעקעג רימ ןבָאה ליפיוזַא רָאנ -- םיפוצה רה םעד ףיוא ןוא םיתיזה
 ...ןעעזרעד ןוא קילב ַא ןביג עלַא ןוא ...לחומ ייז .האווצ ןייד ןריפסיוא
 שממ ָאד טייטש סָאװ ,רעטילימ'ןָאיגעל ןשיבַארַא םעד ןופ ןינב ןסיורג םעד
 ,םיוצ-טָארד םעד רעבירַא זיולב .טענַאד ןופ טירש רָאּפ ַא

 טָאה ןעמ זַא ,גנולצולּפ טעזרעד סענגַאמ בייל הדוהי ןופ הנמלא יד

 ןעמָאנ םעד טימ ךעלב ןופ עלעוועט עניילק סָאד ןבעגעגניירַא טנַאה ריא ןיא

 יד ןיא סנּפָאקוצ ןיירַא סע טלעטש יד ןוא ןָא ךיז טגיוב יז ןוא ןַאמ ריא ןופ

 ,דמַאז ןטױר םעד ןוא ךעלדנייטש עקיציּפש

 .האווצ יד ןרָאװעג טריפעגסיוא זיא סע ןוא

 -- יתומצע תא םתילעהו

 סע ןעו בָאה ךיא סָאװ ,היוול עטסנביוהרעד ןוא עטסשילרעטסיוא יד

 .ןעזעג זיא

 ַא ױזַא טקנעב סע סָאװרַאפ -- דוס רעד ןבילבעג זיא רעטייוו ןוא

 המשנ עשידיי יד ןוא ,דרע רעד טָא וצ -- ומוי אובישכ -- ףוג רעשידיי

 .למיה םעד טָא וצ

 -- דוס ַא

 ,טָאג ןשידיי םעד ןוא שטנעמ ןשידיי םעד ןשיווצ
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 רעלהַאמ לאפ ר .רד

 1938 ,עיצילַאג ,שטנָאס-יװָאנ ןיא 1899 רָאי ןיא ןריובעג

 .לארשי תנידמ 1950 ,עקירעמַא

 יִצ טשינ קנעדעג ךיא ,רעלהַאמ לאפר .רד ,ןײלַא טסנרע רעד זיא רע
 ,טדערעגּפָא זיא ךיוה ןכַאל ןופ ,ןעלכיימש ןעזעג זיא סע ןעוו םיא ךיא בָאה

 ייב ןוא תוישעמ עשיטסירָאמוה ײלרעלַא טימ שודגו אלמ רע זיא ךָאד ןוא
 ,ךיוהלטימרעביא ,טענורב ַא זיא רע .וליפַא ייז רע טלייצרעד טייהנגעלעג ַא

 ןקימַאטשּפָא ןַא ןופ רוד ןטרעפ רעדָא ,ןטירד ַא ןופ רעמיש ַא יװ סיּפע ןוא

 טייקידלקיש ןופ רעמיש ַא ךיוא .םינּכ ןייז ןיא ָאד זיא ןדיי עשינמית יד ןופ
 ןגיוא עטסנרע ןוא עקיטומטוג רעייז לָאמעלַא יד ןיא

 זיא רע ןעוו ,ךָאנ עשרַאװ ןופ ?ןרעלהַאמ .רד ןיוש ךיא ןעק גנַאל יו

 טימ ןעמַאװצ "רעקירָאטסיה רעגנוי, עּפורג רעד ןיא דילגטימ ַא ןזעוועג
 ןיא ןעזעג ןיוש ךיז רימ ןבָאה טלָאמעד טניז .םולבלעגניר לאונמע .רד

 ,דנַאלגנע ןיא ןוא לארשי תנידמ ןיא ןוא לאערטנָאמ ןיא ןוא קרָאי וינ

 ןסָאלפעגנײרַא ןיוש ןענעז ןסיוו םענײמעגלַא ןוא ןשידיי טימ ןעמָארטש

 טכוז לָאמעלַא .קיטשרָאדנסיװ ץלַא ךָאנ זיא רע ןוא רעלחַאמ לאפר .רד ןיא

 ןיא ןוא ,ןעמונעגריפ ךיז טָאה רע .םירפס ןוא רעכיב עלעיצעּפס סיּפע רע
 עטכישעג עשידיי יד ןביירשוצרעביא ,טריפעגסיוא ןיוש עכַאגפיוא יד לייט ַא

 חומ רעכעלטפַאשנסיװטשינ ןיימ ביוא) .טקנוּפדנַאטש ןשיטסיסקרַאמ ַא ןופ
 ,(קיטכיר סָאד טמענַאב

 .רד םעד ןרעה וצ לָאמַא ךייא שטניוװ ךיא :ןסקָאדַארַאּפ -- רעבָא
 -עדיא םעד ,ץערג ךירנייה רעקירָאטסיה םעד ןגעו ןדער רעלהַאמ לאפר |

 -עטיל .םעד ןוא ,עטכישעג רעשידיי רעד ןופ רעשטייטסיוא ןטסשיטסילַא

 'רעשטייטסיוא ןטסשיטסילַאעדיא םעד ,גרעבניצ לארשי רעקירָאטסיה:רוטַאר
 ייוצ יד ןגעו רע טדער .ןדיי ייב רוטַארעטיל רעד ןופ עטכישעג רעד ןופ

 טגניזַאב רע רָאנ ,טשינ רע טדער -- קינייוװנסיוא טעמכ ייז ןעק רע ןוא --
 טָאה רע סָאװ --- ןעמונעגריפ ךיז טָאה ןיײלַא רע סָאװ ,סע טמוק עשזיוו זיא .ייז
 ,וקית ?ןעמונעגריפ ךיז

 רעלהַאמ .רד םעד ןעז וצ ןָאדנָאל ןיא ןעמוקעגסיוא זיא טלמונַא ָאד
 ןעמונעג ליײטנָא טָאה שַא םולש ןכלעוו ןיא ,קיטימכָאנ ןשירָארעטיל ַא ףיוא

 ןזעיגילער טעמכ ןוא ןשיטסילַאעדיא סיואכרוד ַא ףיוא טרעלקעגפיוא ןוא

 ןסעזעג זיא רעלהַאמ .,רוטַארעטיל רעד ןיא גנַאג ןייז ןפוא ןשיטסימ ןוא
 עניב רעד ףיוא ןסעזעג זיא רע יו ױזַא ןוא טרעטסײגַאב ןוא טּפַאכרַאפ
 רֶע טָאה -- ןטנעמסידָאלּפַא טימ ןסירעגרעביא ןשַא לָאמ עכעלטע טָאה ןוא
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 ךיז טצעז רעלהַאמ זַא רעבָא .םלוע םייב ןזעועג םרוג עבלעז סָאד ןיוש

 טנעייל סע רעוו רעבָא --- טלָאמעד -- ןטעברַא עשיטילַאנַא ענייז וצ קעװַא

 רעשידיי ַא זַא ,ךיא טעז רעד ,ןטעברַא עשיטילַאנַא סרעלחַאמ ץרַאה טימ
 ...ןלזג רעשידיי א יו זיא טסילַאירעטַאמ רעקירָאטסיה

 ךיז טָאה רע זַא רָאנ .רעגריב רעשינַאקירעמַא ןַא ןזעוועג זיא רעלהַאמ

 ענעבילקעג רָאנ סָאװ ,סיּפע ןוטעג רע טָאה לארשי תנידמ ןיא טצעזַאב

 ןשיטקַאט ַא ןבירשעגנָא טָאה רע .ןוטעג עבלעז סָאד רשפא ןבָאה םידיחי

 ןכעלטרָאװטנַארַאפ קרַאטש טרָאװ ןדעי ןיא לַאנָאיצַאנ ןוא ןכעלפעה ןוא

 טגיילעגייב וזירב םוצ ןוא לארשי תנידמ ןיא לוסנָאק ןשינַאקירעמַא םוצ ווירב
 ,טָאט עשיטסילאעדיא ןַא .טרָאּפסַאּפ ןשינַאקירעמַא םעד -- טנעמוקָאד ַא

 רעביא ביג ךיא ,טייצ רעזדנוא ןיא ןכיילג סריא ךס ןייק טשינ טָאה סָאװ

 יד ךיוא ,טשינ ריטנעמָאק ךיא .רעשיָארעה ַא זיא רע לייוו -- טקַאפ םעד

 טצעזַאב טנעװקעסנָאק ךיז ןבָאה רעלהַאמ לאפר ןופ רעטכָאט ןוא יורפ

 ןרעביא ןטלַאהעג ןָאפ ַא יו טַאט ַאזַא ערעדנַא ןטלָאװ ,לארשי תנידמ ןיא

 ךיא לייו טלייצרעד רַאפרעד רָאנ רימ סָאד טָאה רעלהַאמ -- רדסכ ּפָאק

 -ךיטַאנ ַאזַא טימ סע רע טָאה טלייצרעד ןוא .טגערפעג םעד ןגעוו םיא בָאה

 םוצ ךיוא ןוא ערעדנַא וצ הנעט ןָא -- עטסנעש סָאד ןוא -- טייקכעל
 .ןוטעג טשינ ױזַא טָאה רע סָאװ ,תורוש יד ןופ רעביירש

 ,שידיי ןיא ןביירש וצ ןביוהעגנָא עטכישעג עשידיי ןייז טָאה רעלהַאמ

 טביירש דנעב עקידרעטייו יד ,ןרָאװעג טצעזעגרעביא תירבע ןיא זיא יז

 ןקיטציא ךָאנ ןוא ןקילָאמַא םעד ,ךיא בָאה .תירבע ןיא ןיילַא ןיוש רע

 ןגעו טגערפעג ,טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי ןופ טניירפ ןקידנעטש
 זיא סָאװ -- ןגיוושעגוצ ןוא רימ ףיוא טקוקעג ןגעלרַאפ רע טָאה -- םעד

 רימ ןבָאה עדייב ןוא ןגיושעגקירוצ ךיוא ךיא בָאה ? ןגָאז וצ ןזעוועג ָאד

 .שידיי ןיא רוטַארעטיל רעכעלטפַאשנסיװ רעד ןופ בצמ םעד ןגעוו טכַארטעג

 שיטסילַאירעטַאמ:שירָאטסיה זיא סע ןעוו סרעלהַאמ הכרעמ יד זיא אמתסמ

 רעצרוק ַאזַא ןיא שידיי ןופ גייטשפיוא ןשיטנַאגיג םעד ןרעלקרעד וצ

 -- == ןוא --- טייצ
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 סעזָאמ לדנע מ

 ןליױּפ ,ןישָאלַאױד לטעטש ןיא 1890 רָאי ןיא ןריובעג

 ןיא 1954 טניז .עקירעמַא ןיא 1941 .עשרַאװ ןיא טניווועג

 ,לארשי תנידמ

 .רוטנעגַא-ןפַארגעלעט רעשידיי : רעד ןופ תובת ישאר יד ןענעז !יַאטיײ
 ןשידיי םעד ןופ ןשינרעטיצ:דרע יד ןופ ףָארגָאמסיעס רעד זיא ַאטיי יד

 טלעװ ַא ,טלעװ ַא וצ קלָאפ עשידיי סָאד טכיילגרַאפ ןעמ ביוא -- טענַאלּפ

 ןעמ ביוא -- ףוג ןשידיי םעד ןופ רעטנעצ:-ןוורענ רעד זיא ַאטיי יד .,ךיז רַאפ
 .ךיז רַאפ שינעפעשַאב ַא ,םזינַאגרָא ןַא וצ קלָאפ עשידיי סָאד טכיילגרַאפ

 עלַא זיא ,ךיז רַאפ ףוג ןקיזָאד םעד ןופ טקנוּפ רעטסרַאבליפ רעד ןוא
 .ןליוּפ ןיא בושיי רעשידיי רעד ןזעוועג תומחלמ-טלעוו ייווצ יד ןשיווצ ןרָאי
 -ןפַארגעלעט רעשידיי רעד ןופ רעריפנָא רעד ןזעוועג זיא סעזָאמ לדנעמ ןוא

 טרילָארטנָאק סָאװ רעד זַא ,רָאפ ךָאד ךיז ןעמ טלעטש .ןלוּפ ןיא רוטנעגַא

 זיא סע יװ ,רעטנעצ ןזעוורענ אזַא ןופ טנעמורטסניא ןטסרַאבליפ םעד

 לָאמעלַא זיא סעזָאמ לדנעמ רעבָא -- --- ןייז ףרַאד ,ןלױּפ-שידיי ןזעוועג

 ,ףַארגָאמסיעס ַא זיא סע יוװ ,קיטליגכיילג הרואכל ױזַא ןוא קיאור ױזַא ןזעוועג

 טעשעג רעמָאט רעבָא -- גנַאל יוװ טסייוו רעוו םַאזכַאװ ןוא ל"טש טגיל סָאװ

 ןייז טימ טפור ןוא טרימרַאלַא ןוא ןַאטנעמָאמ ךיז רע טרעטיצעצ ,סיּפע

 .סעזָאמ --- ױזַא טקנוּפ טָא .סױרַא ור רעד ןופ עקיאור עלַא ורמוא

 ןייז ןָא :עשיטסילַאנרושז-ַארטלוא ןַא ןזעוועג זיא טעברַא ןייז שטָאכ

 ענייז ןָא ןוא ,טיירדעג טשינ ןלימ עשיטסילַאנרושז יד ךיז ןטלָאװ רעסַאװ

 רעייפ ןשיטסילַאנָאיצַאנ טימ טרעקַאלפעג טשינ ןעלקיטרַא יד ןטלָאװ ןעקנופ
 ןיא ,13 עיקצַאמָאלט ףיא ןעז ןטלעז רעייז סעזָאמ לדנעמ ןעמ טגעלפ ---

 ןייז ףיוא ןייז טזומעג לָאמעלַא ךָאד טָאה רע .רעטנעצ'ןיײרַאפ-ןטַארעטיל
 -- עגר רעד ןיא טקנוּפ זַא ,ןייז ןעק .ףַארגָאמסיעס רעד יוװ עקַאט -- ץַאלּפ

 ! סָאװ טסייוו רעוו
 םעד ןופ םינּפ סָאד ןעזעגסיוא לָאמעלא טָאה קידתודוס ןוא קיאור

 בורל ןוא ,עשרַאװ ןיא סעוָאמ לדנעמ ןַאמ-ןגנוי ןכיוה-לטימ ,ןכעלקיד

 -- ןריושעג קירעדינ ּפָאק רעקידכעלייק רעד בורל ךָאנ וצרעד ,קידנגייווש
 ןעלּפמעט-לקַארָא יד ןופ םינהוכ יד ןעזסיוא לָאמַא טזומעג ןבָאה ױזַא

 ןטָארד עשידיי עזעוורעג עשיפַארגעלעט יד ןבָאה ןסעזָאמ ןופ --- עקַאט ןוא
 .ןעגנודײשַאב ערעווש ץנַאג ןעמוקַאב "יַאטיי, רעד ןופ

 רעד רעביא 'יַאטײ, רעד ןופ ןעָארויב יד ןיא ןטעברַא סָאװ ,רעטכיד
 רעקיזָאד רעד ךרוד ןרָאװעג טרילומיטס שיטעָאּפ לָאמנייא טשינ ןענעז טלעוו
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 ײלב םעד ,ןטָארד יד ןגעוו רעדיל ןבירשעג ןבָאה ןוא ,רערעייז טעברַא

 .סעייניייו עשידיי יד טימ ןעגנוטייצ עשירפ יד ,ןענישַאמקורד יד ןופ

 ךיא .דנַאטשנגעק ,ןכַאז רָאנ ןענַאהרַאפ רעבָא רעדיל יד טָא ןיא ןענעז

 דיל-ַאטיי ןימ ַא ןביירש וצ ןלַאפעגניײא לָאמַא טלָאװ רימ ןעוו זַא ,רעכיז ןיב

 םעד ןופ טלַאטשעג יד ,טלַאטשעג ַא ןעמונעגניירַא ךיוא טרָאד ךיא טלָאװ ---

 .סעזָאמ לדנעמ -- ַאטיײי רעד ןופ רָאטקעריד רעװעשרַאװ

 ױזַא ןזעוװעג זיא רע .לקיטרַא ןַא ןביירש ןילַא ןטלעז טגעלפ סעזָאמ

 ןטירד ןיא --- ןַאּפַאי רעביא --- ךיז טָאה רע זַא טשרע ןוא .טנעגיריד ַא יו

 ןביירש רעטפָא ןיילַא ןביוהעגנָא רע טָאה ,עקירעמַא ןיא טעװעטַארעג ןברוח

 "לדיפ ןטוג ַא ןופ טנעלַאט םעד טקעדטנַא ךיז ןיא ןיילַא רָאג טָאה רע ןוא

 םלוע םעד סָאװ ,לָאמעלַא טסייו רע ןוא .ךיוא רעדעפ רעד טימ רעליּפש
 .ןריסערעטניא טעוװ

 ןעמָאנ ןטימ בולק ַא טריטסיזקע טייצ קיטש ַא טָאה קרָאי וינ ןיא
 ,לָאמַא ןעז וצ ןזעוועג ךיא ןיב טשַארעביא יו ןוא -- 13 עיקצַאמָאלט,

 ןעזעג 13 עיקצַאמָאלט ןתמא ןיא ןטלעז ױזַא טָאה ןעמ ןעמעוו ,סעזָאמ זַא

 טָא זַא ,סע טסייה .רעציזרָאפ רעד רָאג 12-עיקצַאמָאלט-ןטָאש םעד ןיא זיא

 לַאטנעמיטנעס ַא טימ רבח ַא רָאג זיא םינּפ-לקַארָא םעד טימ ןַאמ רעד

 רעד ןיא ָאד רעבָא ,טנעקעג קינייװ רעייז עשרַאװ ןיא ךיז ןבָאה רימ .ץרַאה

 רבח ןדעי ןדנובעגסיוא רָאג ןעק סעזָאמ זַא ,ןזיוװעגסױרַא ךיז טָאה דמערפ

 קידהחּפשמ ןסעזָאמ טָאה קילגמוא קיטייצירפ ַא זַא ןוא .טנעָאנ רעד ןופ

 13 עיקצַאמָאלט ןקילָאמַא ןופ ןטָאש רעד ךיוא ןיוש טָאה ,טמַאזנייארַאפ
 ןסעיינ ליפױזַא טָאה סָאװ ,סעזָאמ ןוא .ןטפַאשקנעב יד ןליטש טנעקעג טשינ
 ןופ קנופ ןשירטקעלע ןופ ןעלגילפ יד ףיוא ןעגנערב טגעלפעג לָאמעלַא

 ןגָארטעגרעבירַא עקירעמַא ןופ ןײלַא ךיז טָאה -- ןלױּפ ןייק לארשי ץרא

 טכַאנ-וצ:קיטיירפ ַא ןיא ןעזעג םיא ךיא בָאה לָאמנייא .לארשי תנידמ ןייק
 -- :וצ ךיא ייג .קַאמשעג ןענעװַאד םילשורי ןיא לוש רעסיורג רעד ןיא

 יד ןוא טפַאשקנעב יד רעבָא ,ןיינ -- ?ןרָאװעג םורפ ױזַא ,סעזָאמ רבח

 ןיא רעדיוו טייג רע זַא ,טלייצרעד ךיוא רימ טָאה רע ןוא ....טײקמַאזנייא
 עשיערבעה ןשירפוצפיוא עלוש-לענש ַא ...'ןפלוא,, ןַא ןיא טנרעל רע ,רדח

 ,אתוקניד אסריג
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 ילַאמ ַאשַאלַאמ
 ,דנַאלסור ןיא ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי .שזדָאל ןיא ןריובעג
 ןיא 1949 טניז .דנַאלשטייד --- רעטעּפש .,ןליױּפ --- 6
 ,ם"במר תעבג ןיא טניוװ .לארשי תנידמ

 ןעזרעד ןברוח ןטירד םעד ךָאנ ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןבָאה רימ זַא
 ךיז ןבָאה סָאװ ,סעבַאגסיױא עשירַארעטיל עקילָאצמוא יד ןיא ןעמָאנ םעיינ ַא

 ןבָאה -- דנַאלשטייד ןיא ןרעגַאל-םיטילּפ עקידהמחלמכָאנ יד ןיא ןזיוװַאב

 ןבָאה רימ רעבָא .תוחוכ עיינ ךיז ןזייװַאב סע סָאװ ,טיירפעג קרַאטש ךיז רימ

 סע תמחמ ,דיירפ-תומכ ַא זיא דיירפ יד זַא ,וצרעד טניווװעגוצ ןיוש ךיז

 יו יאס רעבָא .רעמ טשינ טפָא ןוא ןעמָאנ ַא .ןעמָאנ ַא ךָאנ רָאנ וצ טמוק

 לָאמַא טָאה יװ .ןבעל רימ .טײקיצָארט ַאזַא סױרַא ןזייוו רימ סָאװ ,טוג זיא
 :המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ רעלָאט טסנרע ןופ עמַארד ַא ןסייהעג
 זַא ,קנַאדעג םוצ טניווועגוצ ךיז ןבָאה רימ -- ָאי !ןבעל רימ --- ַאילּפָאה
 טשינ טכַא ליפוצ רעמ ןיוש רימ ןבָאה תוכיא ףיוא .תומכ וצ טמוק סע
 --- ילַאמ ַאשַאלַאמ :ןעמָאנ םעיינ ַא טקרעמַאב רימ ןבָאה טָא ןוא .טגיילעג
 ןַא ןופ ןעמָאנ ַא רעכיג ,רעטכַארטעגסיױא ןַא טשינ ריש ,ןעמָאנ רענדָאמ ַא
 יצ רָאלק ןזעוועג טשינ זיא סע תמחמ ...עסירטקַא ןַא רעדָא --- רָאיטקַא
 טביירש סָאװ ,ַאזַא רעדיוװ אמתסמ .יז ַא רעדָא ,רע ןַא ןופ ןעמָאנ ַא סע זיא
 ,תוכיא -- ןעניפעג וצ עלַא ןזעוועג רימ ןענעז טשַארעביא יו רעבָא .תומכ
 לָאמ טנזױט זיא סע יװ -- בורל זיא סָאד תמחמ ,'הכיא,, זיולב טשינ
 ךיא רָאנ ןעגנופַאש עיינ יד ןופ טלַאהניא רעד ןזעװעג -- ךעלריטַאנ
 טגנילק ַאשַאלַאמ ?יז ַא סע זיא רעדָא ,טרָאפ רע זיא רעװ רעבָא ..., תוכיא
 ,ךלמ ןופ ןעמָאנ רענעגױצרַאפ ַא ןייז ןעק סע ןוא ַאשַארבַא יװ לסיבַא
 ַא זיא סָאד זַא ,ףיורעד ןזיװעגנָא טָאה טלַאהניא רעד זַא ,זיא תמא רעד
 ,תודע ןייק טשינ לַאפ םעד ןיא זיא טלַאהניא רעבָא --- יורפ

 ,תמא זיא סע ,העּפשה -ןָאסלגרעב ,טנעלַאט רעתמא ןַא ןוא רעיינ ַא
 לופטנעלַאט רָאנ זיא העּפשה יד ביוא .הגרדמ ַא זיא העּפשה-ןָאסלגרעב רעבָא
 תועט ןייק בָאה ךיא ביוא -- זדנוא טָאה יורפ ַא זיא סע זַא .טרירגעטניא
 רעטרעטסײגַאב-לא ןוא רעטוג-לא רעד ינרַאשט לאינד טגָאזעגסױא -- טשינ
 -מיא ,ןעגנולייצרעד יד טיול ןוא .ןעשַאלַאמ ןגעוו לקיטרַא ןַא םענייז ןיא
 וצ ןעמוקעגסיוא זיא סע סָאװ ,עשירַארעטיל ןרוטַאינימ ןוא סעיסערּפ
 ַא ןוא עקרעפיטש ַא יורפ ַא ןופ קורדנייא ןַא ןפַאשעג ךיז טָאה ,ןענעייל

 רעטסנרע ןַא -- ךות ןיא .ןירעכַאמ-קזוח ַא לסיבַא וליפַא רשפא ,עקרעכַאל
 ןייא ךיז ןביג סע .ַאזַא ןיוש זיא טנעמערַאּפמעט רעד רעבָא -- שטנעמ
 .ןשטנעמ עכלעזַא
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 ןופ גנולמַאז עצנַאג ַא ןעכנימ ןיא ןענישרעד 1948 ןיא זיא טָא ןוא

 ןופ סעטכישעג ."רעטיוועג ןיא,, טסייה גנולמַאז יד ןוא --- ילַאמ ַאשַאלַאמ
 ןרָאי יד ןיא דנַאלסור-לטימ ןופ ןטייו יד ןיא טײקטלגָאװרַאפ רעשידיי

 דנַאלשטײד ןיא גנולמַאז -יינ רעשידיי ןופ סעטכישעג ,ןברוח ןטירד ןופ

 -עגכָאנ זיא ילַאמ ַאשַאלַאמ ןוא ,לארשי תנידמ ןייק ןרעדנאוווצסיוא ףיוא

 ריא טימ זיא ןוא ךוב םענעגייא ריא ןופ גנומיטש-רעטיוועג רעד ןעגנַאג

 ןיא ןרָאי ,דנאלסור ןיא ןרָאי ךָאנ -- לארשי ןייק קעוװא ןאמ ןגנוי
 ,דנַאלשטייד

 ןיא טנוװָא ןשירָארעטיל ַא ףיוא -- 1950 ןזיא סע -- יז זיא טָא ןוא
 סַאלב ַא רעייז ןוא ךעלגנעל ַא רעיײז ,עליטש ַא ןוא עניד ַא .ביבא לת

 טגנערב ןעוו ןטלעז ,יז טכרָאה קיבייא -- -- םינּפ קידנגייוש ַא רעייז ןוא
 דָארג ןוא -- ריד וטסָאה טָא :רימ טכַארט ךיא ןוא ...סױרַא טרָאװ ַא יז

 יד רקיע רעד ןוא ,סעטכישעג עשירעפיטש יד ןבירשעג סָאד טָאה יז

 ,ָאגנַאט ,סלַאװ -- ץנַאט רעד :ךיז ןפור סָאו ,עזָארּפ ןיא רעדיל עשימטיר
 .עָארּפ ןיא רעדיל ריפ -- ַארָאה ,קַאּפָאה

 .ילַאמ ַאשַאלַאמ -- ךעלנע טשינ יז זיא טפירש רענעגייא ריא וצ וליּפַא/

 ,ךעלעגניר תויתוא .ךעליירפ יוװ סיּפע --- ןוא ענדָאמ ױזַא ךיוא זיא טפירש יד

 יו ןעמַאזצ ןעייג ןוא ,ןרעדנַא ןיא סנייא ,לסקַא-יײב-לסקַא ןָא ךיז ןעמענ
 קידנגייווש זיא ייז טביירש סָאװ יד רעבָא .תורוש יד ןיא טצנַאטעג ןטלָאװ ייז

 ןרעטסײגַאב ױזַא ךיז יז ןעק טעמוא םעד טָא ןיא רעבָא .קיטעמוא קיביײא ןוא

 לַאנרושז ןיא .רבח ַא ןופ קרעװ יד טימ רעביירש רעשידיי רערעדנַא ןייק יו

 ןגעוו עזָארּפ ןיא דיל סילַאמ ַאשַאלַאמ ָאד ןיא --- 1954 -- !'לארשי גנוי,

 שידיי ןיא עטסקידנעילג סָאד רשפא זיא סָאװ ,רעדיל סרעוועקצוס םהרבא

 טורטורפב ילַאמ ַאשַאלַאמ רימ טָאה לָאמניא -- -- .טיבעג םעד ףיוא
 ןופ םרָאפ רעד ןיא גנולייצרעד רעשיטָאזקע ןַא ןופ טלַאהניא םעד טלייצרעד

 טגערפעג בָאה ךיא זַא ןוא טּפַאכרַאפ ךימ טָאה גנולייצרעד יד .ווירב

 טנעז ןיילַא ריא -- :טגָאזועג קידנכַאל ילַאמ ַאשַאלַאמ טָאה ,רבחמ םעד ןגעוו

 רעמ ןיוש ,טקנעדעגרַאפ טָאה ןירעזעל ַא ;ןסעגרַאפ טָאה רבחמ רעד !סע
 ,ילַאמ ַאשַאלַאמ -- ךסָא ןופ רענדָאמ ןוא רעביירש ןענעז ענדָאמ ,רָאי 20 יו
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 ןיכלמ) ןיקלַאמ רע ב בד
 ץרא ןיא 1924 טניז ןלױּפ ןיא 1901 רָאי ןיא ןריובעג
 עזייר עשילארטסיוא .זיראּפ ןיא טכארבראפ ןרָאי .לארשי
7, 

 זיא רענדער ַא ןוא .רענדער ַא -- רעביירש ַא זיא ךות ןטספיט ןיא

 יט יו ױזַא טשימעגסיוא ןענעז ןכַאז ייווצ יד ...רעביירש ַא ףוס לכ ףוס
 ןעק ױזַא ,ןייז טשינ ייט לזעלג ןייק ןעק ייט ןָא יו ױזַא ןוא .רעסַאװ טימ
 רעטנוא רימ טגָאז ץימע ןוא .ןייז טשינ ייט לזעלג ןייק רעסַאװ ןָא ךיוא
 ,..ןייז טשינ ייט לזעלג ןייק ןעק לזעלג ַא ןָא ךיוא זַא ,הביס םוש ןָא

 רעביירש ןוא רענדער ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןגעוו טכַארט ךיא רָאנ ןעוו
 --- ןיקלַאמ רעב בד ןופ טלַאטשעג יד קעװַא ןוימד ןיימ ןיא ךיז טלעטש --
 ןוט טכַארט ַא ןיוש ךיא זומ --- ןיקלַאמ רעב בד ןגעוו טכַארט ךיא זַא ןוא
 ןטכַארט ךיוא ןיוש ךיא זומ ,עדייב ייז ןגעוו טכַארט ךיא זַא ןוא לבבורז ןגעוו
 .גרעבנייטש ןמחנ קחצי .רד ןגעוו

 טָאג טניז -- סרעייז ןבעל עצנַאג סָאד -- דרעב ןגָארט יירד עלַא
 סנעיירד רעייז םינּפ ךעלנעמ-ךעלשטנעמ ַא ןופ גנוריצ רעד טָא טימ טָאה
 ןגָארטעג ןבָאה דרעב זַא ,זיא תמא רעד .ןעקנָאשַאב רצוא םעד טימ רעמינּפ
 ןגָארט ערעדנַא ןוא -- ערעדנַא ךסַא ךָאנ רוטָארעטיל רעשידיי רעד ןיא
 רעבָא -- עדייז רעד -- סרעקיסַאלק יירד ערעזדנוא ןופ רענייא וליּפַא ,ךָאנ
 טסָאל ַא טרעװ סע ,ףוס ןזיב גנוריצ יד טשינ ןגָארטרעד עטסיימ יד
 .ייז ייב

 רָאפ ןמיס ַא ךָאנ זיא סָאד ןוא -- ןגָארטרעד יירד עטנָאמרעד יד
 ױזַא ןוא .ךות ןיא רענדער רעמ ייז ןענעז רוא רעיײז ןיא זַא ,רימ
 -רעמַאב יד טָא ןלָאז -- טייקיבייא יד טרעכיז סָאד ןוא --- ןביירש ייז יו
 .הגרדמ עסיורג ַא זיא ןייז רענדער .רעבירעד ןרענימ טשינ רָאג ןעגנוק
 .רענדער רעטשטנעבעג-טָאג ַא -- הגרדמ ערעסערג ַא ךָאנ ןוא

 יד ךיוא טָאה רע .טסינויצ ַא המשנ ןייז ןופ ףיט רעד ןיא זיא ןיקלַאמ

 .שיערבעה ,ןסיוו ןשידיי ןופ ןטיבעג יד ןיא וצרעד גנוטיירגוצ עקירעהעג
 ןַא טימ וצרעד ןוא ץנַארעלָאט ךסַא טימ טסינויצ ַא רעבָא .טפַאשנעק
 א ןלױּפ ןיא ןענופעג ןוא טכוזעג רעבירעד רע טָאה .המשנ רעשיטסיטרַא

 ןיא ךיז ןבעלסיוא ןקיטסייג ןופ טייקכעלגעמ עכעלרעניא יד גנַאלטייצ
 ןוא םַאטש ןכעלטנגייא ןייז וצ ןעגנַאגעגקירוצ רע זיא רעטעּפש .םזידנוב
 .לארשי תנידמ ןייק ךיוא טנעװקעסנָאק --



 249 ןָאקיסקעל ןיימ

 רעיײז וצרעד ןוא ,ּפיט-לצרעה ןשיטימעס םעד ןופ םינּפ תרדה א
 -כעטש קיציװ:-שיטסיטרַא ןַא רעטנוא טמוק סע ןדיַאס ,לָאמעלַא ךעלטניירפ
 םוצ ןעמוק לָאז סע --- ןלענשנײרַא ןצימע ןיא סע זומ רע ןוא לטרעוו
 דלַאב טרעוו ןוא סױרַא ןײלַא רעדיוו דלַאב סע טמענ רע רעבָא .קורדסיוא
 ,טניירפטוג רעדיוו

 ןוא םי רעביכא לת ןופ גערב םייב הריד ענייש ַא ןבָאה סניקלַאמ יד
 עטנעילעג רעטיול טימ תונושל ךס ַא ןיא קעטָאילביב עסיורג ַא זיוה ןיא
 ? םיא ךיא ןעק ןעוו טניז .סניקלַאמ סעדער יד עקַאט ןענעז תודע ןַא .רעכיב
 ןיוש ןוא .ןרָאי רעקיצנאווצ יד ןיא עשרַאװ ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה רע טניז
 ךָאנ ןוא ןעייסע עצרוק עטקָאטעג ענייז ןופ תחנ ןזעוועג זיא טלָאמעד
 .סעדער ערעטקַָאטעג

 תנידמ ןיא ןבָאה ךיא געלפ סעדער ענייז ןופ תחנ ןצנַאג םעד רעבָא
 ןבָאה רימ .תירבע ןטנעװקָאלע ןַא ןיא יַאס ןוא שידיי ןיא יַאס .לארשי
 /רערעהוצ יד ןשיווװצ ןעז ךימ טעװ ןיקלַאמ רָאנ ןעוו זַא ,ךַאמּפָא ןַא טַאהעג
 טימ ןדער רע לאז -- עדער ַא ענייז ןזָאלכרוד ךיא געלפ ןטלעז ןוא --
 ףושל עמַאמ ףיוא ןשטייטרַאפ רע לָאז סרערעוש ַא ןוא רעטרעוװ עגנירג
 ןופ טנעװ ריפ טָאה ,עזעט-רקיע ןַא םורַא טיובעגפיוא זיא עדעד ַאזַא

 ןופ ןרוטַאקוטש ןוא ,ןביוא ןופ ריפסיוא ןַא טימ למערוט ַא ,ןטנעמוגרַא
 .ןרעה ...ןופ תחנ ןרַאפ םתס -- יונל ןינב ןצנַאג םעד ףיוא רָאמוה

 רקיע רעד ,קרעװ ןוא רעביירש ןופ ריבסמ לעב רעטנכייצעגסיוא ןַא

 רעשיערבעה ןוא רעשידיי רעד ןופ רעטײלגַאב ַא .רעטַאעט ןופ טיבעג ןפיוא
 ךסַא ,ךסָא רימ ןבָאה יאוולה סָאװ ,טרָאװ ןיא ןוא טפירש ןיא רוטַארעטיל
 ,ןעגנַאגרעד רעטייוו ךסַא אמתסמ רימ ןטלָאװ -- עכלעזַא רעמ

 ןטפירשטייצ טריגַאדער טָאה ,ןיכלמ .ב .ד רעדָא ,ןיקלַאמ .ב .ד רָאנ ןעוו
 טפָא זיא סע ןוא ,ייז ןיא סעגַאלײב עשירַארעטיל רעדָא ,ןעגנוטייצ רעדָא
 ןשירָארעטיל ןכױה ַא וצ טריפרעד לָאמעלַא ייז רע טָאה ,ןעמוקעגרָאפ
 ,ךעלעוועט-ךוב ןשיווצ ןעייסע ענייז טלמַאזעג ןטלעז רע טָאה רעדייל .ָאװינ

 גערפ א טייהרעליטש ביל טָאה סָאװ ,טניירפ רעטוג ַא וצרעד ןוא
 סיּפע טימ ךייא ךיא ןעק רשפא ,סיּפע ריא טפרַאד רשפא -- :ןוט וצ
 ?ןפלעה

 -עילימַאפ ןשילדיימ ריא רעטנוא ןעייסע טביירש יורפ סניקלַאמ רעב בד
 ןפיוא טריזילַאיצעּפס זיא ןיכלמ בקעי ןוז ןייז ןוא ,'רעסקַאלפ,, ןעמָאנ
 טיבעג םעד ףױא טעטירָאטױא ןַא טסקַאװ .רוטלוק-רעטַאעט ןופ דלעפ
 ,לארשי תנידמ ןיא
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 ןַאמ לד נע מ

 ןיא ןרָאירעדניק .עשרַאוו ןיא 1916 רָאי ןיא ןריובעג

 ;1946 .דנַאלסור ןיא ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי .קסנָאלּפ

 ,לארשי ץרא ןיא 1947 טניז ,דנַאלשטייד ,ןליױּפ

 -עטיל רעשידיי רעד ןיא רענעטלעז ךָאנ ,עכיוה ןטלעז ןענעז רעביירש = |

 רעקנַאלש ַא זיא רע ,זדנוא ייב עטסכעה יד ןופ רענייא זיא ןַאמ לדנעמ .רוטַאר

 ןופ עבט יד טּפָא יװ --- רָאנ ןגיוצעגסיוא לסיבא םינּפ סָאד ךיוא ןוא .ךיוא

 טָאה רע סָאװ ,רעבָא טסייוו ןעמ זַא .ןרָאװעג ךיליורג ירפ וצ --- ןטענורב

 ,טשינ רעדנווו ןייק זיא -- טבעלעגרעביא ץלַא

 םרָאפ רעד ןיא ױזַא -- געוו ןתמא ןייז טכוזעג גנַאל טָאה ןַאמ לדנעמ

 וליפַא ןבעגעגסױרַא ,רעדיל ןבירשעג טָאה רע .עמעט רעד ןיא ױזַא .ןוא

 -- רעבָא .טעָאּפ ַא ןטעָאּפ ןשיװצ ןזעוועג זיא ןוא ןעגנולמַאז עכעלטע
 רעכעה ביוה ַא ןוא ,ןוטעג ףיוא ּפַאכ ַא סיּפע ךיז טלָאװ רע יוו ,גנולצולּפ

 געװ םעד ,םענייז געו ןתמא םעד ןעזורעד ןוא ,טעָאּפ םעד -- ךיז רעביא
 ןױוש זיא סגעװ קיטש ַא יו ױזַא ןוא ,טסינַאמָאר ןוא טסילעװָאנ ַא  ןופ

 .ןופ טיבעג ןפיוא רעבָא .ןלייאוצ ךיז ןעמ ףרַאד -- ןעגנַאגעגּפָא ןלעוועג

 ייב טירש ןייג ןעמ זומ ָאד .ןלייא טשינ ךיז ןעמ רָאט רוטארעטיל רעד

 ךיז טָאה סָאװ ,טָארק-דליש רענעי יו ,דלודעג רעכעלדנעמוא טימ ,טירש

 ןַאמ לדנעמ רעבירעד טָאה :זָאה ַא טימ טעוװרַאפ גרַאב ןופ סופ םייב

 רעייז ךָאנ זיא רע שטָאכ -- ןרָאי עטמיוזרַאפ יד ןגָאױצנָא ןסָאלשַאב
 ,דילָאס ,עילָאװַאּפ רעבָא --- ןגָאינָא .םעטסיס ךרוד --- גנוי

 ןיא םונהיג ירודמ העבש ךָאנ -- לארשי ץרא ןיא זיא רע טניז

 ןופ ןטנָארפ יד ןופ טַאדלָאס טלַא ךיוא ןוא ,תומוקמ עטסטייוו סדנַאלסור

 ןופ טַאירַאטערקעס ןיא ןעמונרַאפ ןַאמ זיא -- ןילרעב זיב דַארגנילַאטס

 טרעשַאב לארשי ןיא ךיוא םיא זיא םעד ץוח רעבָא .י"טייק רענעדלָאג,, רעד

 טנורג ןופ הלוע ןטלַא ןוא םעיינ םעד ןופ ןבעל סָאד ןענעקרעד וצ ןזעוועג

 ,ףױרַא ןטנוא ןופ .ָאד ךיוא ױזַא -- דנַאלסור ןיא יוװ ױזַא .ןגָאזוציױזַא ףיוא

 רעד רעסיוא טפַאשטריװדנַאל ענילק ַא טַאהעג גנַאל טייצ ַא טָאה רע

 למיה ,םורַא דרע ,םורַא ןטרָאג ,םורַא רעמייב -- ביבא לת טָאטש רעסיורג

 זַא ,טריטנעירָא טוג ךיז רע טָאה .םורַא קלָאפ -- רקיע רעד --- ןוא םורָא
 ןרעה ןרעיוא יד ,ָאד ןעעז ןגיוא יד סָאװ ןביײרשַאב וצ זיא תוחילש ןייז

 יד ןבעגעגוצ ןוא ןזעועג קידענג זיא טָאג ןוא .רעביא טבעל ץרַאה סָאד

 ןעמוקעגסױרַא זיא סע ןוא .וצרעד טנעלַאט ןשירעלייצרעד סָאמ עקיטיונ

 רעיינ ַא ,טייקשירעדליב עיינ ַא ןַאמ לדנעמ רעיינ ַא ךיוא ,ןָאט רעיינ ַא
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 לפרעד שידיי ַא ,לטעטש שידיי ַא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא רעגייטש

 ,לוגליג םעייג ַא ןיא

 סָאד ןוא -- טקעדטנַא לזמ טימ סיּפע ךָאנ ןַאמ לדנעמ טָאה טָא ןוא
 טיג טָאג זַא רָאנ ,ןקעדטנַא וצ ןטסרעװש עמַאס םוצ זיא עטסטנעָאנ עמַאס
 טָאה ןַאמ לדנעמ .גנירג סע ךיז טוט -- עיציאוטניא עשירעלטסניק יד וצ
 רעבָא .טַאדלָאס סלַא דנַאלסור ןיא ןעגנובעלרעביא ענעגייא ענייז טקעדטנַא
 ףרַאד -- השעמ עקימענרַאפ ַא ןוא ןטנָאזירָאה עטיירב ןיוש ןענעז סָאד
 עיינ רעדיוו ייז טימ ןייא רע טמענ .ייז רע טביירש .ןענַאמָאר ןביירש ןעמ
 .רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ ןטנָאזירָאה

 ""טייק רענעדלָאג , רעד ןופ עיצקַאדער רעד ןיא טעברַא יד ךיז טקידנע
 רָאנ ןיא טנָאזירָאה ןשירבח ןופ ןַאמ לדנעמ טדניװשרַאפ --- גָאט ןטימ ןיא
 -עטסיס רעד זיא רע .טנװָא ןיא טעּפש ץעגרע ןעז לָאמַא םיא וטסעוו ןטלעז
 טָאה רע .לארשי תנידמ ןיא רעביירש עשידיי יד ןשיווצ רעטסשיטַאמ
 לָאמַא יז טָאה רע יװ ,קינכעט סנַאמ סַאמָאט ןופ דוס םעד טקעדטנַא
 ,קרעוו עקימענרַאפ ןייק ןביירש וצ טשינ --- ויוורעטניא ןַא ןיא טרילומרָאפ
 ןײלַא טייצ יד .גָאט ןדעי שיטַאמעטסיס רעטעלב ענלצנייא טרעיינ ןוא
 ...קרעו עקימענראפ יד רעטעּפש ןיוש טביירש

 ךיז טָאה ןורכז ןיימ ןיא רָאנ .קידוועדעראב וצ טשינ זיא ןאמ לדנעמ

 דנַאלסור ןקידרעטניוו ,ןפיט ןופ השעמ-טכַאנ עכעלרעדיוש ןייא טצירקעגנייא

 ַא ,טלייצרעד גנַאל-ןהעש לָאמַא רימ טָאה רע סָאוװ ,גירק ןופ טייצ רעד ןיא

 םולח ןיא טָאה סָאװ ,ןירעלדנַאװטכַאנ ַא טעמכ ,יורפ רעטלַא ןַא ןופ השעמ

 עדעי ןוא החּפשמ ריא ןיא דרָאמ ַא טבעלעגרעביא יינסנופ טכַאנ עדעי

 החּפשמ רעד ייב טָאה ןאמ .טנייועג ןוא ןגירשעג ףָאלש ןופ ןהעש טכַאנ
 טשינ ןײלַא ,טלייצרעד לָאמ ךסַא וליפַא השעמ יד רימ טָאה ןַאמ .טניווועג

 .רעביא עשיטַאמוארט .לָאמ עטשרע סָאד טשינ ןיוש זיא סָאד זַא ,קידנסיוו

 ןפַאש טשינ רעביירש רעטכע ןייק ןעק ייז ןָא .ןעגנובעל

 ןיא רעביירש עשידיי עגנוי עטטכיירגלַאפרעד יד ןופ רענייא זיא ןַאמ
 ,תירבע ןיא רקיע רעד ,ןעגנוצעזרעביא ןיא ןעניישרעד קרעװ ענייז ,לארשי
 ,טרישזנַארַא םיא דובכל ןרעוו ןטנװַא עסיורג ;סעגַאלּפױא עסיורג ןיא
 רַאפ ווירב טימ םיא טקנַאד ןוא טנעײל ינצ ןב קחצי טנעדיזערּפ רעד
 ,ןוירוג ןב דוד ןופ ןַאמסדנַאל ַא ןַאמ זיא בנא ;רעכיב ענייז
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 ואמרעדעל-קינאמ .י

 ןרָאי .עיבַארַאסעב ,רעדנעב ןיא 1909 רָאי ןיא ןריובעג

 .לארשי ץרא ןיא 1925 טניז .טניוװעג עקירעמַא ןיא

 ,הפיח ןיא טניווװו

 .טייצ ןוא ןעגנוטייצ עשידיי ײלרעלַא ןיא רעדיל ענייז טפָא טעז ןעמ

 ףיוא ,הפיח ןיא טניווװ ,קינַאמ .י ,ןײלַא רע ןוא ,טלעוו רעד ןיא ןטפירש

 טשינ לָאמנײק רעדייל זיא רימ .2 רעמונ ,סאקול ןקיליײה ןופ סָאג רעד

 -- קינַאמ .י -- רימ יז טָאה רע רעבָא .הריד ןייז ןיא ןייז וצ ןעמוקעגסיוא

 ףיוא טרָאד .ןבירשַאב יונעג תוטשּפ רעכעלמיטרוא ןימ ַא סיּפע ,ןייז טימ

 ןענעז ייז ןוא רעזייה ענעזָאלרַאפ עשיבַארַא ןזעוועג ןענעז סָאג-סאקול רעד

 ךיוא טרָאד טָאה -- קינַאמ -- רע ןוא ןרָאװעג טכירַאפ םילוע עמערָא ךרוד

 ןעמ -- ןטייצ סחישמ טרָאד זיא לייוורעד .בוטש ענעגייא ןַא .בוטש ַא
 -- טשינ סע זיא ץַאלַאּפ ןייק .ןלָאצ טשינ טלעג-הריד ןייק ןצנַאגניא ףרַאד

 -- טלעג-חריד ןָא ןצַאלַאּפ ןיא ןעניווװ לָאז ןעמ זַא ,ןטייצ סחישמ עכלעזַא

 ךַאד ןפיוא הנבל יד ,יװ יַאס רעבָא .ןרָאװעג טכַארטעגסיױא טשינ ךָאנ ןענעז

 ,עבלעז יד טקנוּפ זיא (טשינ רע טניר םישדח ענעקורט ןיינ יד ןיא סָאוװ)
 סָאװ ןוא .טרעכיזרַאפ קינַאמ רימ טָאה -- רעסעלש עטסנעש יד ףיוא יו
 ןופ םיטרּפ יד ןסעגרַאפ טשינ בָאה ךיא בוא .רעמ רעטכיד ַא ףרַאד

 -- סאקול ןקיליײה ןופ סַאג רעד ףיוא הריד ןייז רימ ןביײרשַאב סקינַאמ

 ןייז טימ סָאװ -- קינַאמ .י .,ןָאקלַאב ַא ָאד ךיוא טרָאד ,ךיז טכַאד ,זיא

 טקנוּפ סיוא טעז -- ןַאמרעדעל-קינַאמ עשוהי רע טסייה ןעמָאנ-לּפָאט ןלופ

 ןטושּפ ַא טָאה רע .טנגעג רענעי ןיא רעניווונייא ןַא ןעזסיוא ףרַאד סע יו
 ַאזַא ןוא טלַאטשעג עכיוה-לטימ עטנוזעג ַאזַא ,ןעזסיוא םענשַאּפערָאה ןשידיי

 זַא ,דלַאב ןעמ טנעקרעד ,ןכירטש עשיװַאלס טָאה סע שטָאכ סָאװ ,םינּפ

 ,םינּפ שידיי ַא זיא סע
 ערעירַאק עשירעביירש ןייז טָאה רֶע .רעקיאורמוא ןַא רעייז זיא קינַאמ

 סלַא ןזעוועג גנַאל טײצ ַא ןיא רע וװ ,עקירעמַא ןיא רָאג ןביוהעגנָא

 ,וָאטַאנגיא דוד ןזעוװעג זיא טנעלַאט ןייז ןופ רעקעדטנַא רעד .טנַארגימיא

 -- םגא .תוחוכ עכעלמיטרוא עכלעזַא סיּפע טימ לופ ןזעוועג ןיײלַא זיא סָאװ

 .סע'מייש עשירַארעטיל-שידיי גרַאב ַא ןיא קילעפוצ סיּפע ךיא בָאה
 סע טָאה ןסייהעג .קינַאמ .י ןופ עלעכיב עטשרע סָאד לָאמַא טקעדטנַא
 ץרא ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןוא ןטייז 26 טַאהעג ןוא !יןטייווק ענעלַאטעמ,

 -תירבע יד ןופ גיילסיוא ןשיטענָאפ םעד טימ ,1925 רָאי ןיא לארשי
 .א וצ טרעהעג לָאמַא טָאה רַאלּפמעזקע רעד דָארג ןוא ...ןטנעמעלע
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 םיא טָאה ןיסעיל זַא ,קינַאמ טנַאמרעד עיצַאקידעד רעד ןיא ןוא ןעניסעיל

 ...סקידםירישהיריש סיּפע ןבָאה ןורעפ עסייו ערעייא :ןבירשעג לָאמַא

 ,םיא טָאה -- לארשי ץרא ןיא טצעזַאב ךיז טָאה קינַאמ יו םעד ךָאנ

 ךיא ןוא ורמוא עכעלמיטרוא ןָא סיּפע ןביירט ןעמונעג רעדיוו ,סיוא טזייוו

 רעדיו טָאה רע -- ווירב עקידקיטייו קידארומ ןעמוקַאב םיא ןופ געלפ

 רעטעּפש .הנידמ רעד רַאפ ןרָאי ךָאנ ןזעוועג זיא סָאד -- קירוצ טלָאװעג

 ןפָארטעג םיא בָאה ךיא ןיב .טליטשעגנייא וויוב יד ןוא תונעט יד ךיז ןבָאה

 טלַאטשעג ַא טצירקעגנייא ױזַא ךיז טָאה ןוימד ןיימ ןיא .לארשי ץרא ןיא

 םיא בָאה ךיא טּפָא יװ זַא ןױַאד ַא ןוא ןקניניילק ַא יו ןקינַאמ .י ןופ
 ...טנעקרעד טשינ לָאמנייק םיא ךיא בָאה ןפָארטעג

 יד ןיא ןזעװעג ןענעז תורוש עשיטסינָאיסערּפסקע טעמכ ןוא ענדָאמ

 ןופ קעװַא טזיב -- -- :ייז ןופ רָאּפ ַא ןענעז טָא .סקינַאמ רעדיל עטשרע

 :רעדָא ...טנַאװ רעד ףיוא רימ ייב ןטָאש ןייד ןסעגרַאפ ןוא ...זיוה ןיימ

 ןופ המשנ יד זיא ןוז יד ...המשנ יד סיוא םיא טייג סע . ..טברַאטש גָאט רעד

 טפול יד :רעדָא ....ןרָאּפ ךיז ןעמענ ...סנטָאש ....טנװָא : רעדָא .. .גָאט
 גנולמַאז ןייז ןיא רעבָא ...גנַאזעג טעדוס ןוא ...קידענורטס ןגיױצעגנָא טרעוו

 ןליפַא ךיז טָאה רע .רעכעלטייד ןייז וצ ךיז רע טימַאב י!ןעניגַאב ןיא טירט,

 .ןעלבַאפ ןביירש וצ ןעמונעג סנטצעל

 רימ טָאה ןוא ביבא לת ןיא רימ וצ ןעמוקעג קינַאמ זיא לָאמנײא
 ךוב ןייז טימ גלָאפרעד ןסיורג ַא טָאה רע זַא ,טלייצרעד רעטלַארטשעצ ַא

 גלָאפרעד םעד טימ טיירפעג ךעלריטַאנ ךימ בָאה ךיא .!ןעניגַאב ןיא טירט;;

 רימ טָאה תוטשּפ ַא טימ ןוא .םיטרּפ ןלייצרעד ןטעבעג ןוא רבח ַא ןופ
 טשינ ךיז ףרַאד ןעמ זַא עגנַאגרעד זיִא רע ױזַאיװ ,טלייצרעד קינַאמ

 ַא זיא סע ןוא .וט טשינ סע רָאט רעטכיד ַא ךיוא ,םיסנ ףיוא ןזָאלרַאפ
 ןעמונעג רע טָאה .יל ימ --- יל ינא ןיא םא ,טייטש קרּפ ןיא יו ,טלעוו

 רע ןוא .סיוא סע טּפָאכ ןעמ שממ ןוא ,ךוב סָאד ןקיש ןוא ווירב ןביירש
 -סקלָאפ עטושּפ וצ רָאנ ןוא ,ןלַאטקעלעטניא ןייק וצ טשינ ךיז טדנעוװ

 רעדָא ,םינמית ןייק טשינ ןענעז ןוא שידיי ןענעק ייז רָאנ יבא ןוא ,ןשטנעמ
 ןופ שטייט ַא ףיוא םיא ןגערפ ןוא ייז ןענעייל ןוא ייז ןפיוק ,רענַאקָארַאמ

 .ןדירפוצ ןענעז ייז ןוא סיוא טשטייט רע ןוא ריש םענעי רעדָא ,םעד

 טנעמיטנעס רעפיט ַא ןוא -- קינַאמ .י רבח ןיימ ףיוא טקוקעג בָאה ךיא
 טמַאשקנעב ןייז ןוא קלָאפ ןטושּפ םוצ טפַאשביל ַא ןוא טּפַאכעגמורַא ךימ טָאה
 ,למרכ ןרעביא סנקלָאװ יװ ,ןעמווושעג ןענעז ןוימד ןיימ רַאפ ןוא רעדיל וצ

 ןטייצ ,ןליוּפ ןיא קלָאפ שידיי ןדנוושרַאפ ַא ,ןלױּפ ןיא ןרָאי ענעגנַאגרַאפ
 ,6 .ןייז טשינ לָאמנײק רעמ ,לָאמנייק ןיוש ןלעוװ סָאװ
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 םיובטסַאמ לאוי

 שטירזעמ : ןריובעג ,128 טייז ,1 דנַאב ,ןָאקיסקעל ןיימ : עז
 ,בינא לת ןיא ןברָאטשעג ,1922 טניז לארשי ןיא ,2

 ,1957 לירּפַא ןט2

 רע זיא ױזַא ןוא ןלױּפ ןיא ,םױבטסַאמ לאוי ,ןזעועג רע זיא ױזַא

 רעשיטסַאיזװטנע ךָאנ ןזעוװעג רע זיא ָאד רָאנ -- לארשי ץרא ןיא ןזעוועג

 -רָאי ןט19 ןופ רעקיזומ ןלַאינעג ַא ןופ םינּפ סָאד .רענעגנוזעצ ךָאנ ןוא
 ןוא ,םױבטסַאמ ,סנגייא ןייז טרעיײנ -- טשינ םינּפ סמענייק ...טרעדנוה

 ןט19 ןופ רָאטיזָאּפמָאק םענערָאװעג טלַא ןלַאינעג ַא ןופ םינּפ סָאד טרָאּפ

 םהרבא יװ טלַא -- ענירּפושט עטלגילפעצ עסייוו-יינש יד ...טרעדנוהרָאי

 דוד ןופ ןגיוא יד יװ גנוי ,ןגיוא עקידנעילג-ץרַאװש-ליוק יד ןוא --- וניבא
 ...ןעזרעד לָאמ עטשרע סָאד םיא טָאה איבנה לאומש ןעוו ,ישי ןב

 ןיא טייו ,249 ףוגנזיד בוחר ףיוא ביבא לת ןיא טניווװעג טָאה רע
 ןייז .קָאטש ןטשרע ןפיוא הריד רענייש ַא ןיא ,סַאג רעגנַאל רעד ןופ ןופצ

 שיגרענע -- ןברוח ןטירד ןיא ןעמוקעגמוא זיא עטשרע יד --- יורפ עטייווצ
 םעד רַאפ טייצ טַאהעג לָאמעלַא טָאה ,םָארק ַא ןיא ןעמונרַאפ קרַאטש ןוא

 .רעטכיד ולוכ ןזעװעג גָאט ןצנַאג ַא זיא סָאװ ,לעָאי דניק ןסיורג
 ןזעוועג ,לָאמעלַא יוװ ,ןענעז ןענַאמָאר ןוא ןלעװָאנ ענייז םוראוו ,רעקיַאזָארּפ
 טימ עזָארּפ ַא ...ןיגת עשירעטכיד טימ עזָארּפ ןימ ַא ןיא ןבירשעג

 טַאהעג ביל ןוא ,םױבטסַאמ ,טסעג טַאהעג ביל טָאה רע ןוא ...ךעלּפמעל
 -- םירבח ןופ ןסעומש יד וצ ןרעהנייא ךיז ןוא ,ןָא ןביוא שירבח ןציז וצ

 .רענייז טערטרַאּפ רענעלָאמעג רעכעלפערט ךעלרעדנווװ ַא םיא רעביא ןוא

 ...טנגוי רעד ןיא ךלמה דוד טימ טלפכעג רעטלע רעד ףיוא וניבא םהרבא

 -סיוא ןוא ןיילַא ךיז ןוט וצ ריגיריד ַא טַאהעג ביל ץלַא ךָאנ טָאה רע ןוא

 ,קינייװנסיוא ןופ ץנַאג עינָאפמיס-טסיל ַא רעדָא -ןעווָאהטעב ַא ןעמורב

 ךסָא יו רעמ רָאנ -- תולגה תלילש טעװַארּפעג טשינ טָאה םױבטסַאמ

 ןוא עסערּפ רעשיערבעה רעד ןיא טבעװעגנײרַא ךיז רע טָאה ערעדנַא

 ךיױא -- תירבע ןביירש ןביוהעגנָא טשינ רע טָאה ןיײלַא .רוטַארעטיל
 -תירבע ןיא ןענישרעד ןענעז רעכיב ענייז רעבָא -- טדערעג תירבע קיניײװ

 רעטכיד םעד ןופ רעדעפ רעד טימ טצעזעגרעביא עקינייא .גנוצעזרעביא

 ענייז סעירעס ןיא ןענישרעד טפָא ךיוא ןענעז ױזַא ןוא .סוטיימ והילא

 טרעייפעג זיא 75 ןופ לבוי סמיױבטסַאמ .ןעגנוטייצ-תירבע ןיא ןענַאמָאר
 רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןיא םיא זיא ןעמ .טנוװָא-תירבע ןַא טימ ןרָאװעג
 ןייק ןרירגימיא וצ שיטַאמעט גנואימַאב ןייז רַאפ ןזעוועג רַאבקנַאד קרַאטש
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 טָאה רע לייו -- םיא ייב ךעלריטַאנ ןזעועג זיא סע ןוא .לארשי ץרא

 טָאה עמעט עשידיי:שיליוּפ יד ןוא דנַאל סָאד טַאהעג ביל קרַאטש-קרַאטש

 יד ילב דע קרעװ ענייז ןיא טּפעשעגסיױא ןיוש רע

 טייג טָא .ןבעל ןיא טייקטבילרַאפ סמױבטסַאמ ןזעוועג זיא ךעלרעדנווו

 קידתובחר ,סָאג הדוהי ןב רזעילא רעד ןופ ןרַאוטָארט עטיירב יד ףיוא רע

 ביל טָאה רע :םירבח טכוז רע ןוא ,ּפָאק םענעביוהעגפיוא ןַא טימ ןוא

 טמענ םױבטסַאמ .ןגעקטנַא םיא טסמוק .טייצ ךסַא טָאה רע ןוא טּפַאשלעזעג
 ןייד וצ וצ ךיז טגיוב רע .ןגָאז וצ דוס ַא ריד טָאה רע .םערָא ןרעטנוא ךיד

 -- !ךעלקערש --- רָאי 73 ןרָאװעג טלַא ןיוש ןיב ךיא זַא ,טסייוו -- : רעיוא
 -- !גנוכירגרעד ַא ,היכז א ךָאד זיא סָאד ?וטסגָאלק עשזָאװ ,םױבטסַאמ

 ' ...ארומ בָאה ךיא רעבָא ,סייוו ךיא

 טימ ןיוש טָאה רע לייו ,ןבָאה וצ ארומ סָאװ טָאהעג טָאה רע ןוא
 קידנעגנילק ןייז ןיא ןטלַאּפש יד טרעהעג רעיוא שילַאקיזומ-ַארטלוא ןייז

 רעקיּפמוטש ןרָאװעג ןרעיוא עקידנרעה-ןיד יד ןענעז רָאי ַא סָאװ ןוא ץרַאה
 טָאה רע ןוא ...םירבח ןשיװצ סעומש ןכילגעט םוצ וליּפַא רעביוט ןוא

 טרעשַאב לרוג:ןעווָאהטעב ַא םיא זיא ןעניז םעד ןיא .ןופרעד ןטילעג קרַאטש
 | | / ...ןץעװעג

 -סעיַאמ טימ לופ ,ןטייצ עטייוו ,עטייו ןופ ןרידאנערג ייווצ יד יו
 םױבטסַאמ ,טַּפָא רימ ןגעלפ -- ןפמַאק עשיטנַאמָאר ןוא עירָאלג רעשיטעט

 ַא ףיוא רעדָא ,עפַאק רעביבא לת ַא ןיא עסארעט רעד ףיוא ןציז --- ךיא ןוא
 עילַאט יד םורָא ןעמענ סָאװ ,תורדש יד ןופ ןעגניר-ןעײלַא יד ןיא קנַאב

 עיקצַאמָאלט , ןופ ןטייצ יד ןגעוו ןדער ןוא ,סָאּפ םענירג ַא טימ ביבא לת ןופ

 ןלייצרעד וצ רעמ ךסָא ךָאנ טָאהעג טָאה לאוי רידַאנערג ,עשרַאוװ ןיא 3

 ןענַאעלַאּפַאנ רעזדנוא טקנעדעג טוג ךָאנ טָאה רע לייוו ,ןענָאמרעד ןוא
 .ץרּפ שובייל קחצי ....ןײלַא

 ןיא ןעמונעגמורַא םױבטסַאמ ךימ טָאה -- טנגעזעג ךיז ןבָאה רימ זַא

 ,ןזעוועג קיגנעהּפָא רימ ןופ טלָאװ סע יוװ ,ןטעבעג שממ ךיז ןרערט טימ טעמכ
 ךיז ןבָאה רימ .קירוצ ןעמוק לעװ ךיא ןעוו ,ןעז ךָאנ ךיז ןלָאז רימ זַא
 .רימ ןופ ןזעוועג רעטלע ךסַא זיא רע שטָאכ ,שירעװעשרַאװ ,ייוד,, טגָאזעג

 -- הלעמ לש ביבא לת ןיא ןיוש רעבָא --- לאוי -- ןעז ךיז רימ ןלעוו יאדווא

 ,.. תוריפס יד ןופ קיזומ עתמא טליּפש רעטסעקרָא רעד ווו ,טרָאד
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 ד גמ ןרהא
 ןייז טניז .ןלױּפ ,קעװַאלצָאלװ ןיא 1920 ראי ןיא ןריובעג

 טניווװ .ץוביק ַא ןיא ןרָאי .לארשי ץרא ןיא רָאי ןטסקעז

 טעטיזרעוװינוא רעד ףױא טרידוטש טָאה .ביבא לת ןיא
 .עקירעמַא ןיא חילש סלָא ןזעוועג רָאי ייווצ ,ָאגַאקיש ןיא

 ןענעז עיצַארגימיא רעשידיי רעסיורג רעד ןופ רעדנעל עלַא ןיא
 ,םעיינ ןיא סָאװ רָאנ ןבָאה סָאװ ,עכלענ:ַא ןענעז סָאד ,?!ענירג,, ןענַאהרַאפ)
 סָאװ ,עכלעזַא רעדָא ,?עלעג. ןענַאהרַאּפ .טרירגימיא ןיירַא דנַאל ןטייוו
 -ןטנַארגימיא םוצ לעיציפָא ןיוש ןעגנַאלַאב ןוא טנירגעגסיוא ןיוש ךיז ןבָאה
 רעד טימ ןרילימיסַא טשינ ךיז ןלָאז ייז ליפיוו .סרעייז ןבעל עצנַאג סָאד ,רוד
 ןעמ ןעק לָאמ ייווצ .םתומ םוי דע ןטנארגימיא ץלא ייז ןביילב --- הביבס רעיינ
 דנַאל-עיצַארגימיא ןסיורג ןדעי ןיא טסקַאװ םעד ץוח .ןרעוו ןריובעג טשינ
 ןיא ץלַא ךָאנ ןבָאה ייז ךיוא .ענעריובעג דנַאל םעיינ ןיא ןיוש ןופ רוד ַא

 רעכלעוו ןיא ,הביבס רעד טימ ייז ןופ טקעמש סע .סשיטנַארגימע סיּפע ךיז
 רוטּפ טשינ לָאמנייק ייז ןענעק חיר םעד ןופ ןוא ןסקַאועגסיױא ןענעז ייז
 ,ןטנַארגימיא ןשיווצ ןימ ַא ךָאנ ןענַאהרַאפ רעבָא זיא ןעמעלַא םעד וצ .ןרעוו
 סָאװ ,עכלעזַא ןענעז סָאד .""ענעריובעג דנַאל ןיא טעמכ,, יד ןענעז סָאד ןוא
 זיא סע .רעדניק עניילק יװ ןרָאװעג טכַארבעג ןיירַא דנַאל םעיינ ןיא ןענעז
 רעשינכעט ַא רָאנ ןיא דנַאל םעיינ ןיא ןרעוו ןריובעג טשינ רעייז זַא ,תמא
 -- דנַאל םעיינ םוצ ןצנַאג ןיא ייז ןרעהעג קיטסייג .טרָאפ רעבָא .לֵאפוצ
 -- דנַאל םעיינ ןופ זיא גנודליבסיוא-לוש רעייז ןוא סַאג ןופ ןושל רעייז
 ...םי טייז רענעי ַא ץעגרע ףיוא ןרָאװעג ןריובעג טרָאפ ןענעז ייז רעבָא

 קרעוו ענייז -- רעטכע ךעלמַאנסיוא ןוא רעטפיטרַאפ רעד --- דגמ ןרהא
 ,גרוטַאמַארד ,טסינַאמָאר ,רעלייצרעד רעשיערבעה -- רעקידנבעלרעביא ףיט
 טעמכ ,לארשי ץרא ןיא רענעריובעג טעמכ ןימ .ַאזַא זיא --- טסיאייסע
 -דלוש ךסַא טימ רימ טָאה דגמ ןרהא .טעמכ :רָאנ טרָאפ רעבָא .ערבַאצ
 ןייז טשינ זיא סע זַא ,טגָאזעג רעביירש-שידיי ןרעטלע ןַא יבגל ליפעג
 ןייז .טשינ -- טעמכ .שידיי קינייוו ױזַא ןעק רע סָאװ ,ןליו רעטכעלש

 עסיורג יד ןופ טייז רענעי ףיוא ןיוש ןוא רערעל רעשיערבעה ַא זיא רעטָאפ
 ,תירבע טדערעג רע טָאה ,דניק סלא ךָאנ ןוא ,ןרעסאוו

 ָאריא רענרעדָאמ רעד טימ טּפַאזעגכרוד טוג ,טוג זיא דגמ ןרהא
 ןיא ןטוג םוצ קיטנעק זיא סע ןוא ,רוטַארעטיל רעשינַאקירעמַא ןוא רעשיעּפ
 ,רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןיא ענעי ןופ רענייא זיא רע .קרעוװ ענייז
 רענרעדָאמ רעד ןופ גנורירגעטניא יד -- טכער טימ ןוא -- ןכוז סָאװ
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 סָאװ ןוא רוטַארעטיל:טלעװ רעשיטע רעד טימ רוטַארעטיל רעשיערבעה

 ןַא ןײרַא רימ ןפרַאװ !!!טירטסיזקע יז ןוא) .טריטסיזקש ַאֹוַא זַא ,ןביולג

 (ליפָארּפ םעד וצ תוכייש ןייק טשינ טָאה רע שטָאכ ,ףור-ןשיװצ םענעגייא
 עצנַאג רעזדנוא זיא ,טשינ יז טריטסיזקע -- !הלילח -- רעמָאט םוראוו

 ַאנַאגרָאמ ַאטַאפ א ,שזַארימ ַא יו רעמ טשינ ץנעטסיזקע-שטנעמ ןוא -ךיי

 רעלַאטנעמַאדנופ ַא ןענַאהרַאפ זיא ןעניז םעד ןיא ...רבדמ רעד ןיא
 ערעייז ןופ רענייא זיא דגמ ןרהא סָאװ -- ענעריובעג-טעמכ יד ןשיווצ קוליח

 ןשיװצ ןוא -- לארשי תנידמ ןיא ןעטנַאטנעזערּפער עטסשיטסירעטקַארַאכ
 ןױש ןעמוקעג ןײרַא דנַאל ןיא ןענעז סָאװ ,רעביירש-תירבע עטמירַאב יד

 יײז ןופ לייט ַא ...ענעבירשעגסיוא ןיוש ךיוא לָאמַא ןוא עטרימרָאפסױא

 זַא -- גנוקיטכערַאב עשיגַארט ןייז רשפא טָאה סָאד ךיוא ןוא -- טביולג

 רשפא ןוא ...ם'דהל זיא טייצ רעקיטציא ןיא רוטַארעטילטלעװ עשיטע ןייק

 עשירַארעטיל יד ןופ טעטילַאטנעמ יד ןיוש זיא שרעדנַא .ם'דהל ללכב

 רעד רעמ ךָאנ טשינ ןיוש ייז טייג סע סָאװ ,ענעי רקיעב ןוא --- סערבַאצ

 -טסטלע ןיא םייה רעשימיײה:טלַא ,םייה רעשיטנַארגימיא רעייז ןופ חיר
 ...דנַאל ןשימייה

 ץוצינ ַא -- עזָארּפ ןיא רעביירש רעטכע רעדעי יוװ -- טָאה דגמ ןרהא -

 ענייז ןופ לייט ןסיוועג ַא ןיא ןדלעה ענייז ןופ ןדעי ןיא ןיילַא ךיז ןופ
 ןוא .ןרירוצנָא טנַאה רעד טימ טעמכ -- טלוב ױזַא סע זיא ןעגנולייצרעד

 סנייז ןופ םינּפ-רתסלק סָאד ןוא רוגיפ יד ןלָאמ טלוב ןוא רָאלק יװ רע געמ
 ,רענעיײל רעד רקיע רעד ,ןפלעה טשינ רענעיײל רעד ךיז ןעק -- דלעה ַא

 ןופ ןכירטש יד דלעה םעד טָא ןיא ןעז רע זומ ,ךעלנעזרעּפ םיא ןעק סָאװ

 ,ןליפַא קיציּפש לסיבָא ,קרַאטש שיזיפ שטָאכ ,ןיד ,ךעלכיוה .דגמ ןרהא

 קיאור רעייז ,טזָאלעגּפָארַא לסיבַא פיל עטשרעטנוא יד ,זָאנ ענעגיובעג ַא

 -- קיסעמ:-ץוביק) טרעביושעצ לסיבַא רָאה עגנַאל טשינ יד ןוא ןדער ןיא
 רע זַא ןוא -- דנַאלב לקנוט ,(רוטּפ טשינ לָאמניק םעד ןופ טרעװ ןעמ

 יד ןיא שטָאכ .רָאמוה בילוצ יו טייקיטומטוג ןופ רעכיג זיא טלכיימש

 טשינ .רָאמוה ךסַא ָאד זיא --- עזָארּפ רעטכע רעדעי ןיא יוװ --- ענייז ןטפירש

 הודח. ןַאמָאר ןייז ןיא .רָאמוה-סנבעל רעכעלריטַאנ רָאנ --- רָאמוה:ךַאל
 סָאװ -- ןעמעלבָארּפ-טָאטש-סיורג ןוא -ץוביק ןגעװ ןַאמָאר ַא -- 'ינאו

 ,רָאמוה-סנבעל רָאנ טשינ ָאד זיא -- רעטַאעט ןרַאפ ןרָאװעג טעברַאַאב זיא
 .רָאמוה-ךַאל וליפַא רָאנ

 רָאנ ןיוש זיא -- טגָאזעג ןביוא ָאד ןבָאה רימ סָאװ םעד ךָאנ ןוא
 רָאנ ןוא רעביירש-תירבע רעקידנטיײדַאב רערעדנַא ןייק טשינ זַא ,ךעלריטַאנ

 ַא ןיא טרעטנָאלּפעגנירָא -- 1955 רָאי ןיא -- לָאמַא ךיז טָאה דגמ ןרהא
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 טָאה רע יו ,''החוכש הלחנ, רעד ןגעוו םעלבָארּפ םעד ןגעוו חוכיוו ןסיורג

 רעשידי רעד ןופ השורי עסיורג יד ןרירגעטניא ןופ ,טרילומרָאפ סע
 טָאה רע .רוטַארעטיל רענרעדָאמ רעשיערבעה רעד ןיא רוטַארעטיל-טלעוװ

 רעד ןופ ןטרעװו עלַארגעטניא יד ןגעוו טדערעג םזַאיזוטנע ַאזַא טימ טלָאמעד

 םעד ןיא ןסילשוצנייא ייז טייקידנעװטיונ רעד ןגעוו ,שידיי ןיא רוטַארעטיל

 שזַא טָאה ןעמ זַא ,סעלוש עשיערבעה יד ןופ םַארגָארּפ-ןרעל ןוויסנעטניא

 ןיא ןענרעל רוטַארעטיל עשידיי יד לָאז ןעמ זַא ,טרעדָאפ רע זַא ,טניימעג

 רעטעּפש סָאד טָאה דגמ ...שובל:שידיי םענעגייא ריא ןיא לארשי תנידמ

 ןיא -- חוכיווסגנוטייצ ןופ ץיה רעקידנליקּפָא ךיז לסיבַא ןיוש רעד ןיא

 -- "בחרמל, ןופ עגַאלײב רעשירַארעטיל רעטריגַאדער םיא ךרוד רעד
 טָאה רע שטָאכ ,ןעגנַאגעג טשינ רע וליפַא זיא טייוו ױזַא ,טנקיילעגּפָא

 ביולרעד ךיא ןוא ,רוטַארעטיל-שידיי רעד וצ טפַאשביל עתמא ןזיװעגסױרַא

 ןוא ,תוכייש םעד ןיא לרעדעפ ַא ןיא ןצופוצסיוא ָאד ךיז ץלָאטש טימ רימ

 ןגָארטעגיײב לסיבַא ןבָאה רימ טימ סדגמ ןרהא ןסעומש יד ךיוא זַא ,ןגָאז וצ

 רעשידי רעד ןופ טרעװ םעד ןצַאשּפָא-רעמ ןוא ןייטשרַאפ-רעמ ןייז וצ
 טָאה השורי:שידיי רעד ןופ םעלבָארּפ רעד ןוא עביל יד טָא זַא .רוטַארעטיל

 ,"םשו די גנולייצרעד ןייז ןמיס ַא זיא ןעגנורדעגכרוד ףיט ןדגמ ןרהא
 רעשידיי ריא ןיא ךיוא -- ןרָאװעג טקורדעגרעביא לָאמ ךסַא זיא סָאװ

 ""טייק רענעדלָאג,, רעד ןיא לָאמ עטשרע סָאד ,גנוצעזרעביא

 רעסיוררג ַא ףױא עדער ַא סדגמ ןרהא זיא ןורכז ןיא ןבילבעג

 ןיא געט ערעווש רעייז דָארג ןזעוועג .םירפוסה תדוגא רעד ןופ גנולמַאזרַאפ

 ...טָא ,טָא זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע ןוא ,עיצקַא-תרנכ .ג .א יד ,דנַאל

 רעטלַא רעד דייר ערעייז ןיא .רעביירש ערעטלע טדערעג ךיוא ןבָאה סע
 ןופ ךָאנ טמַאטש סָאװ ,לפייוצ רעד ,טלעװ רעצנַאג רעד ןיא לפייווצ

 ןוא ,דיי -- טייז רעד ןופ -- ירבע ןטשרע םעד -- ןטייצ סוניבא םהרבא

 סדגמ ןרהא ןיא רעבָא ...טלעו עקירעביא עצנַאג יד -- רהנל רבעמ

 ַא ,טלעוו ַא ָאד זיא סע זַא ,ןביולג ןופ קורדסיוא ןַא ןעמוקעג זיא דייר
 א ,טלעו עלופטרעוו ַא ,טלעוו ַא ךיוא זיא סָאװ ,טלעוװו עשידיי-טשינ

 ןוא ןעמוק גנוזיילסױא עוויטַאמיטלוא יד טעוװ ריא ןיא ןביולג ןיא רָאנ

 יז זַא ,טלעו רעד ןופ רעביירש יד ןפור וצ ןפורעג טלָאמעד טָאה רע

 -כערעג עלופ ןוט וצ לָאמַא ךעלדנע טלעװ רעד וצ ןעיירשסיוא ןלָאז
 ןרעכיזרַאפ ךרוד ,םויק ןייז ןרעכיזרַאפ ןוא קלָאפ ןשידי םעד טייקיט
 ןעניועג סָאד רעוװש יו ןוא .דנַאל ןענוועג-יינ ןייז ןופ םויק םעד
 ,"טנעריובעג טעמכ, יד ןופ רוד רעד טסייוו ןעמוקעגנָא זיא דנַאל סָאד
 רעמ ןוא סערבַאצ יד יו וליפַא רשפא רעמ ,טרעהעג דגמ ןרהא ןכלעוו וצ
 57 ."ןטנארגימיא , יד יו



 299 ןָאקיסקעל ןייונ

 רהומ ריאמ

 1908 ,עיצילַאג ,ווָאדַאװזָאר ןיא 1889 רָאי ןיא ןריובעג

 ןיא טַאדלָאס ,עּפָארײא רעדיוו 1912 ןופ ,עקירעמַא ןיא
 -רַאפ ,המחלמ-טלעוו רעטשרע ןיא ײמרַא רעשיכיירטסע

 ,לארשי ץרא ןיא 1929 טניז ,טעדנווו

 ...ךס ןיײיק טשינ

 ,טָאג ץימ ,רעטָאפ ןיימ וד -- טבערטשעג טשינ ךס ןייק בָאהיכ

 ,טָאטש ןפ ןא קלָאפ ןופ טייוו ,זיוה ןיימ -- עטַאכ ַא

 ,וצרעד ךָאנ ךלימ לגירק ַא -- טעז רעד וצ טיורב לקיטשַא

 !טָאג ץימ -- רעדניק עניימ רַאפ

 ,טָאג ץימ ,טרעטַאמרַאפ םוקיכ םײהַא ןעוו ,טכַאנייב רָאנ

 ,דוס טײמ לופ ,טכיל ןייד ןופ לַארטש ַא טלָאמעד רימ קיש

 ,טימעג ןוא ץרַאה ןיימ ןיא ךיל טימ ךיז טילבעצ סָאװ

 !טָאג ןיימ -- רעדניק ענייד רַאפ

 ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,רהומ ריאמ רעטכיד םעד ןופ דיל ַא זיא סָאד

 ןושל ףיוא ןגיילוצרעביא ָאד טווירּפעג סע בָאה ךיא ןוא שדוק ןושל ףיוא

 .לָאמעלַא יו ,רעטרעוו ערעמורפ הנווכ ַא טימ ָאד ץונ ךיא ןוא .םישודק

 רעמורפ ַא ןוא רעטכיד רעמורפ ַא זיא רהומ ריאמ .רָאלק זיא הביס יד
 ןענעװַאד ןיא טשינ .טשינ טנוװַאד רע רעדָא ,ָאי טנוװַאד רע יצ -- שטנעמ

 ןדעי ןיא .ןענעװַאד ןתמא ןיא רעכיז זיא טייקמורפ שטָאכ ,טייקמורפ זיא

 רעטכיד רעצנַאג רעד ָאד זיא דיל ןדעי ןיא ,םי רעצנַאג רעד ָאד זיא ןּפָארט
 רעצנַאג רעד ָאד זיא ,ןביוא ָאד ,דיל םעד ןיא ןוא .טכע זיא רע ביוא ---

 ,טגיילעגרעביא ָאד דיל סָאד בָאה ךיא סָאװ ,הביס ןייא זיא סָאד .רהומ ריאמ

 .ןרהומ רַאפ עשיטסירעטקַארַאכ ַא רעייז ןוא הביס ַא ךָאנ ָאד ןיא סע רעבָא

 ןגעלפ רימ -- ביכא לת ןיא ךוב ַא סניימ ןבעגעג לָאמַא םיא בָאה ךיא זַא
 טקנַאדעג םורַא געט עכעלטע ןיא רימ רע טָאה -- ןענעגעגַאב טפָא ץנַאג ךיז

 טגיילעגרעביא ךוב םענעי ןופ דיל ץרוק א טָאה רע ,ןפוא ןלעניגירָא ןא ףיוא

 ךָאד רימ ןענעז .טפירשטייצ א ןיא טקורדעגּפָא סע ןוא שדוק ןושל ףיוא
 ןיע תחת ןיע ןיא ךיז רימ ןטלַאה ,םינלזג עשידיי ,ןדיי ייב םיררושמ ,ןדיי
 ...ריש תחת ריש --

 טנגעגַאב ווו ץעגרע ךיז ןבָאה רימ ןוא רענַאיצילַאג עדייב ןענעז רימ
 ןענעגעגַאב ךיז ןגעלפ רענַאיצילַאג ןעוו ,ןרָאי ענעי ןיא ןוא טעטש ענעי ןיא
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 ןבָאה רימ שטָאכ ןוא .ןיוו ןיא ןוא גרעבמעל ןיא ,ןטייצ עטוג עטלַא יד ןיא

 שירבח דלַאב ךיז רימ ןבָאה -- טקנעדעג טשינ ןשינעגעגַאב ענעי עדייב
 רעד ןופ ןענַארעטעװ עדייב רימ ןענעז בגא .לארשי ץרא ןיא טנגעגַאב

 רימ ןענעז רעדירב-ןעּפ ץוח ןוא רסיק ןבלעז םעד ןוא ןייא ןופ המחלמ

 ...רעדירב:ןפַאװ ךיוא

 .רע טָאה םינּפ גנוי ַא ןוא ,רהומ ריאמ רעליטש ַא ןוא רעכיוה ַא זיא רע

 ןוא ,עיציזָאּפ ןייז ןוא רוטַארעטיל רעד ןיא גנוניימ ןייז ,ךרד ןייז טָאה רע

 לעוּפה,, טפירשנכָאװ רעד ןיא םירמאמ עניילק ךיוא רע טביירש םיריש ץוח
 וליפַא רע טגָאז לָאמַא ןוא ,סױרַא גנוניימ ןייז טרָאד טגָאז רע ןוא ,!"ריעצה
 טָאה רֶע סָאװ טגָאז רע ןעמעוו רעד זַא ,יאנת ַא טימ לָאמעלַא רעבָא -- ןײרַא

 הנווכ סרהומ ריאמ --- ןייז לייוו .רַאפרעד ןרעוו זגורב טשינ לָאז ,ןגָאז וצ

 - ייב ןייז טשינ לָאמנייק ןעק
 יד ןעזעגסיוא טלָאװ ױזַאיװ :טכַארטעג רימ ךיא בָאה לָאמנייא טשינ

 ריאמ יוו ױזַא ןזעוועג ןטלָאװ ריא ןיא ןשטנעמ טפלעה ַא שטָאכ ןעוו ,טלעוו

 רעביירש-םירבח עלַא ןעוו ,רוטַארעטיל ַא ןעזעגסיוא טלָאװ יוװ ןוא ? רחומ
 ?ךיז טיצַאב רהומ ריאמ יוװ ןרעדנַא םוצ רענייא ןגיוצַאב ױזַא ךיז ןטלָאװ

 רעדָא -- רוטַארעטיל רעד ןופ גנַאג םעד רַאפ רעסעב ןזעוועג סָאד טלָאװ
 טייקיליווזייב ןליפַא ןוא טייקזייב לסיבַא זיא רשפא ? טסייוו רעוז ,רָאג רשפא

 ריאמ רעבָא .ןעילב-רעדיל ןופ סעצָארּפ םעד וצ טלייא סָאװ ,טַאפסָאפ רעד

 טרָאד -- ױזַא זיא סע ןליפַא ביוא -- םַאנסיוא ןַא רעכיז זיא ץרַאה סרהומ
 .ןונחו םוחר לא םעד ,טָאג ןטוג םעד ןופ טכיל םעד טימ רעדיל ןעילב

 תעשב :םוטפירקס טסָאּפ םענדושט ַא ןבעגוצ ךיא זומ ָאד רעבָא
 שממ ןייז ךָאנ ןוא ,1957 רָאי ןיא לארשי תנידמ ןיא ךוזַאב סקיווייל .ה
 ןיא ''ינויע סוניכ, ןפיא עדער רענעביוהרעד רענערָאװעג-שירָאטסיה

 הביס םוש ןָא ,י'ריעצה לעוּפה., ןיא ןציטָאנ ענייז ןיא רהומ ריאמ טָאה ,םילשורי
 סעלעטש ענעי ףיוא טריגַאער שירבח טשינ ךעלמַאנסיוא ןוא רעטיבבש רעטיב

 .ןושל-שידיי ןופ גנוטיידַאב יד ןרָאװעג טנָאמרעד זיא סע ווו ,עדער רעד ןופ

 ...דנווװו א יו שממ שינעטער ַא ןבילבעג זיא ץרַאה ןיא רימ ייב

 ןענעז רימ .ביבא לת ןיא טפַאשלעזעג ַא ןיא ןזעוועג לָאמַא ןיב ךיא

 ןבענ ןסעזעג זיא רהומ זַא ןעמוקעגסיוא זיא סע ןוא זיירק ַא ןיא ןסעזעג

 ךיז טָאה רע .ךיא ךיוא ױזַא ןוא -- רע לוטש רעקירעדינ ַא ףיוא ,רימ

 ךיא -- טגעלפ רע .קידנעשטּפעש רימ וצ טדערעג ןוא רעטנענ טקורעגוצ

 .שדוק ןושל רָאנ ןדער רימ וצ רדסכ--.סָאװראֿפ טשינ ןיילא סייוו
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 ןייז ןופ ןושל סָאד קינייוו ןעק ךיא זַא ,ןליפ ןזָאל וצ טשינ ךימ ידכ רשפא
 טייצ וצ טייצ ןופ סע זומ ךיא -- :טציא רימ רע טָאה טגָאזעג ןוא ...דיל

 -- רעצ ןקיבייא ןיימ לסיבַא רעגנירג טכַאמ סָאד -- זומ ךיא -- ןגָאז
 ןיא -- ןריולרַאפ לארשי ץרא ןיא ךיא בָאה רעדניק עניימ ןופ רעדניק ייווצ

 ...רורחשה תמחלמ רעד

 ןיא רשפא טשרע ןוא קידנגייוש ןסעזעג רעטרעוו יד ךָאנ ןענעז רימ

 .טדערעגסיורא טרָאװ א ךיז וצ רעדיו העש א
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 (סטטײמ) סוטימ והילא

 -נַאװ ײלרעלַא ךָאנ .ווענישיק ןיא 1892 רָאי ןיא ןריובעג
 ןטעטיזרעווינוא ןיא ןרידוטש ,דנַאלסור רעביא ןעגנורעד
 ,לארשי ץרא ןיא טצעזַאב ךיז 1925 רָאי ןיא ,עּפָאריײא ןיא

 ןטנוזעג ,םענשַאּפערָאה ןשיּפיט ַא טימ ,דיי רעבַארַאסעב רעקיטומטוג ַא

 רעטרַאצ ַא רעייז אקווד רע זיא ןייז ןוא --- דיי רעבַארַאסעב ַא ןופ ןעזסיוא
 .סוטיימ והילא -- שיערבעה ןיא רעטכיד רעשיריל רעליטש ַא רעייז ןוא

 עסַאר ַא ןענעז -- קלָאפ ןשידיי ןופ דליב-ןסַאר םעד ןיא ןדיי רעבַארַאסעב

 ןופ טײקמערַאװ זיא ןכירטשרעטקַארַאכ ערעייז ןופ רענייא ,עסַאר ַא ןיא

 יד ןשיװצ .טײקמערַאװ רָאנ ,טייקיציה ןוא ץיח טשינ --- רעטקַארַאכ

 עקיטסייג ךסַא ףיוא סרענעק עסיורג ץנַאג ןענַאהרַאפ ןענעז ןדיי רעכַארַאסעב
 ,םיצראה םע ךסַא ךיוא -- ןייז טדערעגסיוא טשינ לָאז סע -- ןוא ןטיבעג

 רעד זַא ,דיי רעבַארַאסעב םעד ןופ ךירטש-רעטקַארַאכ ןיא טגיל סע רעבָא

 רע ןוא ןענעק טשינ ןייז טימ טשינ ךיז טמעש ''םיגדו רשב,, רעטושּפ
 ךיז טמענ םכח דימלת רעד ,טרעקרַאפ ןוא --- יירפ ןוא ןפָא םעד ןגעוו טדער

 -רעּפוס ןייק ייז ייב ָאטשינ .ןטפַאשטנעק ענייז טימ רעביא קרַאטש טשינ

 .ןסקעלּפמָאק-טעטירָאי

 סָאװ ,יד ןופ ךעלריטַאנ -- דיי רעבַארַאסעב ַא זיא סוטיימ והילא ןוא

 רעקיצנייא רעד רשפא זיא רע .טימרעד רעביא טשינ ךיז ןעמענ ןוא ךסַא ןענעק

 טשינ לָאמנייק שינעגעגַאב ַא ןיא םיא ייב בָאה ךיא סָאװ ,תירבע ןיא רעביירש

 שידיי ןיא םעד יבגל ליפעג:טעטירָאירעּפוס ַא ןופ ץמש ןייק טליפעג

 סָאד שטָאכ ןוא -- אברדא .טשינ ןיטולחל עקַאט רעבָא .רבח ןקידנביירש
 "טעטירָאירעפניא ןימ ַא סיּפע רעכיג -- סע ךיא גָאז ,לַאסקָאדַארַאּפ טגנילק
 .טַאהעג טשינ הביס םוש ןייק ,ךעלריטַאנ ,טָאה סָאװ ,סקעלּפמָאק

 רימ ךיא םענ רשפא -- יתעד תוינע יפל ןוא --- רוטַארעטיל רעד ןיא

 ןופ עירָאגעטַאק רעד ןופ סוטיימ והילא זיא -- ןגָאז וצ סע טכער ליפוצ
 ןבַאל ַא ןופ הדועס ַא יװ ןענעז ןדַאלַאב ןוא רעדיל ערעייז סָאװ ,רעטכיד יד

 ןשירפ טימ לגירק ןרעדרע ןַא ןוא ץלַאז לטסעמ ַא ןוא טיורב ץרַאװש

 "רעוש טשינ ךיוא ןוא טייקכעלמיטסקלָאפ טשינ זיא סָאד .רעסַאװ:לַאוװק

 עקיטכירפיוא .תוטשּפ עקידנטעז ןוא ערָאלק זיא סָאד רָאנ ,טייקיבייל

 .ןעגנובעלרעביא

 אקווד זַא ,טשודיחרַאפ שממ טּפָא ןעמעלַא םעד בילוצ עקַאט ןעמ זיא

 רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןיא !!יערוועי ינָאשטוא ,, רעד זיא סוטיימ והילא
 ךסָא רָאג ןוטעגפיוא טיבעג םעד ףיוא טָאה ןוא שיזיוצנַארפ ןופ טיבעג ןפיוא
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 רעלדָאב לרַאש רע טצעזרעביא ןצעזרעביא ןוא .רוטַארעטיל-תירבע רעד רַאפ

 תובא יד ןייז טנעָאנ ןעד םיא ייז ןענעק ,ייז ןענעז .ָאבמער רוטרא ןוא

 רעד וצ טכילפ יד זיא טנעָאנ רעבָא ?דיל ןיא ץנעדאקעד רעד ןופ

 עסיורג עקיזָאד יד ריא ןיא ןעגנערבנייירַא רוטַארעטיל רעשיערבעה

 יד ןופ רענייא םורָאװ .טשינ רעדָא ,טנעדַאקעד ָאי -- דיל ןופ סרעטסיימ

 ןיא זיא רערעדנַא רעד ןוא 'יסטכעלש ןופ ןעמולב,, יד ןבירשעג טָאה ייווצ

 ןזעװעג ןבעל ןייז ןופ טפלעה רעשירעפעש רעמ טשינ ,רעטייווצ רעד

 .ןײלַא טומטוג רעד זיא סוטיימ ןוא ,סטכעלש ןופ רעטסומ ַא ךעלנעזרעּפ

 -- רעכיב"רעדיל טימ ןטיבעג -- רעגייטש רעד יװ --- ךיז ןבָאה רימ זַא

 -- טלעװ רעד רָאג ןופ ןטעָאּפ ןשיוצ ןָא טייג לדנַאה-ףוליח רעקיזָאד רעד

 יו ,ןעגנומדיו עקידהצילמ ןבירשעגנָא רעטעלב-רעש יד ףיוא רימ ןבָאה

 ןבָאה רימ ןוא -- קירוצ רָאי טרעדנוה טימ חסונ רעד ןזעוועג זיא סָאד

 גנוגייצרעביא יד ןוא טייקיטכירפיוא ןופ ליפעג עלופ סָאד טָאהעג עדייב

 ביל בָאה ךיא ךיוא םורָאװ .דגנכש דצ םעד ןופ טייקיטכירפיוא רעד ןיא

 לָאמעלַא טָאה טפַאשרבח סעסוטיימ ןוא רעביירש ןשיוװצ טײקמערַאװ עשירבח

 ,טלַארטשעג יױזַא

 זיא רימ .ןעוװעג רַאבקנַאד םיא סיּפע רַאפ ךָאנ ךיא ןיב בגא ןוא

 נייז ,רעדיל-סטפַאשקנעב עשיריל ענייז .ןייטשרַאפ וצ גנירג םיא ןזעוועג

 -ָאיצַאנ ןוא עלַאיצָאס עלופסגנונפָאה טימ גנורעטסײגַאב רעוװיַאנ ןופ רעדיל

 לָאמעלַא ,ןדַאלַאב-סקלָאפ ןוא ןויטָאמ-סקלָאפ ענייז ,ןשינעעשעג עלַאנ

 .ויטַאררַאנ לָאמעלַא ,לופסטלַאהניא

 רעקידתובחר רעד ןיא ןפערט סוטיימ והילא טימ ךיז רימ ןגעלפ בורל

 בוחר ףיוא ,םיױבטסַאמ לאוי רעלייצרעד ןשידיי ןטמירַאב םעד ןופ גנוניוװ

 רעסייוו רעד טימ ,םיױבטסַאמ רעטרעטסיײגַאב רעד .ביבא לת ןיא 249 ףוגנזיד

 טגעלפ -- רעטלע ןפיט ןיא וליפַא ךָאנ ,ןגיוא עקידנעילג יד ןוא ענירּפושט

 ןיא שממ ,רעגייטש ןייז יו ,ןסוטיימ והילא ןעמיר טייהנגעלעג רעדעי ייב

 ןטזָאלעגּפָארַא קרַאטש ַא טימ ןציז ייברעד טגעלפ סוטיימ ןוא .ןיירַא למיה

 ךסַא טימ טגעלפ סוטיימ .ןעמ טניימ םיא טשינ יװ .ייט יד ןּפוז ןוא ּפָאק

 ןוא תירבע ףיוא שידיי ןופ קרעװ סמױבטסַאמ לאוי ןצעזרעביא טפַאשביל

 ;ןצנַאגַאװַארטסקע עשיטסיליטס סמיובטסַאמ ןטעלגרַאפ טרָאד ןוא ָאד ייברעד

 ןטנַאגַאװַארטסקע ןַא טימ רַאבקנַאד ןזעװעג רַאפרעד זיא םױבטסַאמ ןוא

 ...קנַאד
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 טקנוּפלטימ .ד .י

 ,טניווװעג .ןליוּפ -- עציבזיא ןיא 1889 רָאי ןיא ןריובעג

 ,דנַאלסור-סיורג ןיא קיטסירוי טריציטקַארּפ ןוא טרידוטש

 | ,לארשי תנידמ ןיא 1948 טניז

 ןיא רָאנ ,ָאד םתס טשינ ןוא רוטַארעטיל רעדעי ןיא ָאד ןענייז ייז

 ,טקנוּפלטימ .ד .י : ױזַא עקַאט טסייה טניירפ רעביל רעזדנוא רָאנ .טקנוּפלטימ

 זַא ןוא .רוטַארעטיל רעד וצ סעיסנעטערּפ עסיורג ןייק טשינ ןבָאה יז

 ,ןרוטַאינימ ערעייז ןופ גנולמַאז ַא ןבעגסױרַא טרָאד ןוא ָאד ייז טגנילעג סע

 ַא רעבָא ןבָאה ייז --- סעיסנעטערּפ ןייק טשינ ןבָאה ייז .ןדירפוצ ייז ןענעז

 ןטארעטיל יד וצ רעמ ךָאנ ןוא .רוטארעטיל רעד וצ טפאשקנעב עסיורג

 טָאה טקנוּפלטימ רעזדנוא ךיוא .טייצ ךסַא רעייז ייז ןבָאה וצרעד ןוא .אפוג
 טָאה רעבירעד .וד יו ליפיוזַא לָאמיײירד שטָאכ לָאמעלַא --- טייצ ךסָא רעייז

 טײקמַאזקרעמפיוא ליפיזַא ריד טקנעש רע -- ריד וצ תונעט לָאמעלַא רע
 ,טייצ קינייו יוזַא לָאמעלַא טסָאה וד ןוא ,ןטנעמילּפמָאק ליפיוזַא ןוא

 ענעטָארעג ןופ עטַאט ,החּפשמ-לעב רעיירטעג ןוא רעדובכב ַא זיא טקנוּפלטימ
 רע טניוװ ןעניוו .ךעלקינייא ענעטָארעג ןוא ענייש ןופ עדייז .תונבו םינב

 הסנרּפ לעב רעסיורג וצ ןייק לייוו ,ופי ןופ ןלַאטרַאװק ערעמערָא יד ןיא

 ןעניישרעד ,ןעגנוטייצ ןיא ךיז ןקורד סָאװ ,ןרוטַאינימ ןופ ןייז טשינ ןעמ ןעק
 .ןעגנולמַאז ןיא לָאמַא

 עטסגניי ענייז ןופ רע טלייצרעד ,השעמ ַא טלייצרעד טקנוּפלטימ זַא

 ,סעדָא ןיא טנעדוטס סלַא ןרָאי עגנוי ןוא םכח דימלת ַא ןדייז ַא ייב ןרָאי

 רעוװקסָאמ ןטכע ןיא רעבירַא טייג רע ןוא ,עװקסָאמ ןיא טסירוי רעטעּפש ןוא

 ןופ םינּפ ןטכיולעצ ןייז .טשינ רעדָא ,טסייטשרַאפ וד יִצ -- שיסור-סיורג

 יד רעטנוא טשינ ריש טדניצ ןוא ןעקנופ טפרַאװ טנעדוטס ןקיביײא ןַא
 רע ןוא .י"טענורב ישטוגשז ,, ןקילָאמַא ןַא ןופ ענייז ערוילעוועש ענעגיולפעצ
 רע זיא טָא -- קירוצ ...ףיוא לָאמעלַא ןוא השעמ ַא ןיא השעמ ַא טלטייק

 םדא וצ ןעמוקנָא טעװ רע זיב ןוא ןדייז ןייז ןופ לטעטש ןיא רדח ןיא ןיוש
 .ןייגפיוא רעדיוו ןוא ןייגרעטנוא ןוז יד לייוורעד טעװ -- ןושארה

 .רעביירש עשיערבעה ןוא עשידיי עטסעב עלַא טימ ךיז ןעק טקנוּפלטימ
 עשיערבעה:שידיי עלַא טימ ךעלנעזרעּפ טנעקעג ךיז טָאה ןוא טנייה ןופ

 ןרוטַאינימ ענייז טצעזרעביא ןבָאה טנייה ןופ רעביירש עטסעב יד .רעקיסַאלק
 לָאז רע זַא ,ןועוועג םיכסמ ןבָאה ןוא שיערבעה ףיוא שידיי ןופ ,ןבעל ןופ

 ןליפַא טָאה יקסנולש םהרבא -- ןעגנולמַאז ענייז ןיא תומכסה ערעייז ןקורד

 ַא וצ המדקה ַא יװ ןעניישרעד לָאז ענייז המכסח ַאזַא זַא ,ןזעוועג םיכסמ
= 
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 טמיטש עירטעמָאעג רעד טימ .ןטקנוּפלטימ ייווצ ןשיוצ ןרוטַאינימ עיניל

 ,טשינ ךיוא רוטַארעטיל ןגעוו ןפירגַאב עכעלטנייוועג יד טימ ןוא טשינ סָאד

 וצ גנורעדָאפ א ענייז שיטַאקָאװדַא טקידייטרַאפ טקנוּפלטימ .ד .י זַא רעבָא
 רע .המכסה ןייד טימ ,םורַא העש ייווצ ןיא ,דימת סע ךיז טקידנע -- ריד

 ןטסירוטַאינימ עשידיי יד ןשיוװצ טַאקָאװדַא רעטסעב רעד זיא

 יז ,ןטקנוּפלטימ .ד .י טימ רעקיברַאפנדײשרַאפ ןוא רעכילמייה זיא סע |

 ,סעיסנעטערּפ עסיורג ןייק טשינ ןבָאה ייז .רוטַארעטיל רעדעי ןיא ָאד ןענעז

 ,ןסייוו רימ) .ןוטעג בילוצ ןבָאה עלַא רימ ןוא טקנוּפלטימ ןיא ןייז ןליוו יז

 לַאפ םעד ןיא רעבָא -- ןעמָאנ ַא טימ ןליּפשטרָאװ טשינ ךיז רָאט ןעמ זַא
 .(םָאנסיוא ןייז טָאה ללכ רעדעי ...ןוא סיורג וצ הקושת יד זיא
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 ליזיימ לטיג

 טניז .ןליוּפ ןייק ןעמוקעג 1920 םורַא .וועיק ןיא ןריובעג

 ,לארשי ץרא ןיא 1920 םורַא

 -עטיל-ךעלטלעוו ַא ןוא ןזעיגילער ַא ,סוחיי ןטלּפָאט ַא ןיא ןעקנוטעגנייא

 -לטיממוא רעד ןיא יַאס --- םינבר טייז ןייא ןופ ,ליזיימ לטיג --- יז זיא ,ןשירָאר
 יַאס ןוא ,טציא ןיא ,לַאטנָאזירָאה יַאס ,םינתוחמ יַאס ןוא זוחּפשמ רערַאב

 טשינ ןעמענ יד רָאג ָאד ליוו ךיא .טייהנעגנאגראפ רעד ןיא ,לאקיטרעוו

 רערעדנַא רעד ןופ .סע זיא ױזַא רעבָא .טיבעג ןיימ טשינ זיא סע ,ןענעכערסיוא
 דוד ןוא רעדורב א זיא ליזיימ ןמחנ .ןטסיטרַא ןוא סרעלאמ ןוא סרעביירש טייז

 ןוא .בורק רעטנעָאנ ַא זיא רתסנ רעד ןוא דניקרעטסעווש ַא זיא ןָאסלעגרעב

 רעטנַאקַאב רעד (ןזָאלרַאפ טלעוו יד רע טָאה 1957 רעבמעצעד ןיא) ,םייח ןב יבצ

 ךורב ןוא ,ןַאמ רענעגיא רעד עקַאט זיא המיבה רעד ןופ רעליּפשיוש

 ןופ רעפַאשיײינ ןוא רָאטקורטסנָאק ןוא רעלאמ רעטמירַאב רעד ,ןָאסנָארַא

 רע ןוא בורק רעטנעָאנ רָאג ַא זיא ,קרָאי-וינ ןיא סעיצַארָאקעד-רעטַאעט
 .ןענעכערסיוא עלַא ייז ןעק

 לדיימ דנָאלג ַא יו טנעקעג יז רימ ןבָאה עשרַאװ ןיא ןוא הליחתכל

 ןעזעג ךָאנ טָאה ןעמ רעדייא סָאװ ,ןירענעייל עקידלודעג ַא ןוא ןח ַא טימ

 עזיול יד ןופ טנעיילעג ליזיימ לטיג ןיוש סע טָאה ,טייהרענעדנובעג ךוב ַא

 ןעגנערב טּפָא טגעלפ רעדורב רעד תמחמ -- ױזַא שממ לעוּפב .רעטעלב

 טביירש סנירענעייל עכלעזַא בילוצ .ןײרַא בוטש ןיא סנגיוב-רוטקערָאק יד

 ַא ןוא -- םענורב םוצ גנַאל ױזַא טייג גורק ַא רעבָא .ךעלטנגייא ןעמ
 פא ךיז טכערב ענייז דלודעג יד זיב ,רענעײל ַא גנַאל ױזַא זיא רענעייל

 ,ליזיימ לטיג טימ ןזעוועג סע זיא ױזַא ןוא .רעביירש ַא ןיילַא טרעוו רע ןוא

 עשידיי ןופ סעקיטסירעטקַארַאכ עשיטנעטיוא ןוא ןעייסע עטוג טביירש יז ןוא
 עּפורג ַא --- טייקיניילק ןייא .עּפורג רעוועיק רעד ןופ רקיע רעד ,רעביירש

 ,שארב רתסנ םעד ןוא ןָאסלעגרעב טימ

 -רעליּפשיוש-המיבה יד ןיא ןעניווו םייח ןב ןוא ליזיימ לטיג יװ ןרָאי ןיוש
 ןוא ."תיסכ, עפַאק ןשירַארעטיל ןופ טירש ַא -- ביבַא לת ןיא רעזייה

 ףיוא ןירַא ןעמ טמוק --- תיסכ ןיא ַאה-וה םעד ןופ דימ ןעמ טרעוו רעמָאט
 "ןקור ַא בילוצ .ליזיימ לטיג וצ גנומיטש רעליטש רעשירַארעטיל רעתמא

 לָאמעלַא טעשטּפָאק ָאד .םייה רעד ןיא קידנעטש -- רעדייל --- יז זיא ןדייל

 קיניישט ַא טעמושז סע ןוא היליתפ עקידלארשי ץרא ןַא לקניוו ַא ןיא ליטש

 ןעוו סָאװ רעדייא ןוא .שיט ןפיוא ָאד לָאמעלַא ןענעז ךעלכיק עשימייה ןוא

 ַא ןוא לכיק ַא טימ טסייברַאפ ןעמ ןוא ייט עקידעכָאק ןיוש ןעמ טקנירט
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 יד טָא לייו ,ןרוטַארעטיל עדייב ערעזדנוא ןופ ךות ןטספיט ןיא סעומש

 יד .ַאיַאמ ןײרַא בעװש ַא טיג טָא ןוא .עשיערבעה:שידיי ַא זיא בוטש

 טָאה ןוא רעטילימ ייב טקנוּפ טניד סָאװ ,רעטכָאט עדנַאלב ענייש-ענָאדַאמ

 .ןכַאמ עמַאמ-עטַאט סָאװ ןעז וצ םייהַא טּפַאכעגסױרַא עמרַאזַאק רעד ןופ ךיז

 ןוא ,זיױה ןבלעז ןיא טניוו סָאװ ,רעטסעװש יד ,ליזיימ לחר זיא טָא ןוא

 ןופ ןרָאי יד וצ עשרַאװ ןייק ןורכז ןיא בעווש ַא רימ ןביג ןעמַאזוצ עלַא

 עשירַארעטיל, יד ןופ ,"גַאלרַאפ-ןיקצעלק, ןופ ,"עגיל רוטלוק,, רעד

 ענעדלָאג ןוא טעמושז קיניישט רעד ןוא טעשטּפָאק היליתפ יד ןוא .""רעטעלב

 טעװַארּפ ליזיימ לטיג ןוא ּפָארַא שיט ןוא ףױרַא שיט ןרישרַאמ ייט ךעלזעלג

 הביבס ביוא --ןוא ,ןפָא טייטש ריט יד ,ןעייג ןוא ןעמוק טסעג ןוא שיט

 ,הביבס סָאד ןזיא ,סיּפע זיא

 ןענעז שירַארעטיל טכע ױזַא .סעיצנעטערפ-הביבס ןָא הביבס עטכע

 רַאפרעד רעבָא ,תומכ ןיא קינייו ןוא ןטלעז .ליזיימ לטיג ןופ ןעייסע יד ךיוא
 ןוא עיצַאמרָאפניא ,גנוצַאשּפָא ,ןסיו טימ ,תוכיא טימ ןדָאלעגנָא לָאמעלַא

 ,גנובעלרעביא
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 רע צלע מ ןוש מש

 1909 רָאי ןיא עיצילַאג (טסיוט) עטסולט ןיא ןריובעג

 רָאי םעד טניז לארשי ץרא ןיא .גרעבמעל ןיא טרידוטש

 ןיא טציא .ביבא לת ןיא 1955 זיב טניווועג טָאה ,232

 -רעביא רַאפ זיירּפ-יקסווָאכינרעשט םעד ןעמוקַאב .הפיח

 .ץרּפ שובייל קחצי ןופ קרעו יד ןצעז

 ,ןגיוצעגסיוא לסיבַא יו ,ךיוה קרַאטש ױזַא טשינ ןוא ,רע זיא רעכיוה ַא

 רעבָא ,טייצ רעד רַאפ יורג ןענעז סָאװ ,רָאה עטלזיורקעג טימ ערולעוועש ַא

 ױרג טשינ ןענעז רָאה יד זַא ןמיס רעטסעב רעד .גנוי זיא םינּפ סָאד

 "חרזמ ןופ טמַאטש ןוא רעצלעמ ןושמש טסייה רע .תורצ ןופ ןרָאװעג

 רעקיביײא רעד ןיא סע זיא ,ןרָאװעג יורג גנוי זיא רע בוא ןוא ,עיצילַאג

 .שידיי ןיא םַארג ַא ףיוא תירבע ןיא םַארג ןקיסַאּפ ַא ןעניפעג וצ גרָאז

 ַא ןוא רעצעזרעביא ןַא רעדָא ,רעצעזרעביא ןַא ןוא רעטכיד ַא זיא רע
 .גנוטכיד ןצעזרעביא רקיע רעד ,טסנוק עסיורג ַא זיא ןצעזרעביא .רעטכיד

 רעטכיד קינייװ רָאנ רעבָא .תמא לש דסח רעשירעטכיד רעסיורג ַא זיא סָאד
 זַא ,סייו ךיא שטָאכ ,רעביא רזח ךיא ןוא .ןרעדנַא םעד רענייא סָאד ןעוט

 תוכייש ןשיגַארט ַא ןיא טצונעג ןרעו 'תמא לש דסח, רעטרעוו יד

 רעבָא .ןושל ןייז ןיא תמא ןסיורג ןייז סױרַא טגָאז רעטכיד ַא .ךעלטנייוועג

 ,םרָאפ-רוא ןייז ,ןושל ןייז ןיא םענייז תמא ןסיורג םעד קידנגָאזסױרַא

 ןלַאנָאיצַאנ ןימ ַא ןיא תמא ןייז ןופ םרָאפ עקיזָאד יד דלַאב רע טלדנַאװרַאפ

 רעטכיד םעד ליו סע רע :טגָאזעג טָאה עהטעג ...תמא ןייז ןופ ןורא

 :ןגָאז וצ ןזעוועג טלָאװ רעקיטכיר .. .ןייג דנַאל ןייז ןיא לָאז --- ןייטשרַאפ
 .ןייג ךַארּפש ןייז ןיא לָאז --- ןייטשרַאפ רעטכיד םעד ליוו סע רעוו

 ןפיוא וטפיוא ןייז רַאפ ביול רעסיורג ַא טמוק ןרעצלעמ ןושמש ןוא

 ןטייקנייש יד רַאפ רענעייל-תירבע םעד ןופ ץרַאה סָאד ןענעפע ןופ טיבעג

 וצרעד טריניטסעדערּפ ,ןעניז ןסיוועג ַא ןיא ,זיא רע ןוא .דיל-שידיי ןופ

 .שידיי וצ טנעָאנ רעייז טסייג ןיא זיא תירבע ןייז זַא ,ןגָאז ןושל ןופ םיניבמ

 ףעק ךיא סָאװ ,רעטכיד עטסכעלטימעג יד ןופ רענייא זיא רעצלעמ

 -- החּפשמ לעב רעסיורג ַא זיא רע .םייה ןייז ןיא סע זיא ךעלטימעג רָאג

 ,רעביירש ןשיװצ רקיע רעד ןוא ,טרעדנוהרָאי ןטסקיצנאווצ ןופ ןסָאמ יד טימ

 -רַאה וצ ױזַא יורפ ענייש ,עדנָאלב סרעצלעמ רעבָא טײטשרַאפ .ןטסָאמעג
 ָאד טָאה םייה רעד ןיא רעדעי .טוג טביילב טימעג סָאד זַא ,ץלַא ןריזינָאמ
 ייב טציז ןושמש ןוא .סיּפע טוט רעדעי ןוא .טעברַא ןייז ןוא עבַאגפיוא ןייז
 וא -- רדסכ רעבָא רַאפרעד ,שינעלייא ןָא ןוא שידָאטעמ --- שיטביירש ןייז
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 .שינאכעמ טשינ טצעזרעביא רע רעבָא .טצעזרעביא רע רעדָא ,טביירש רע

 רע טגערפ ךָאנרעד ,רע טנעיל טשרעוצ .שידָאטעמ זיולב טצעזרעביא רע

 טצעזרעביא ףוס םוצ טשרע ןוא -- םיא טלעפעג סע יצ ,טימעג ןייז ייב

 ןייז ןופ םתוח םעד ףױרַא ליפוצ טקירד רע זַא ,וליפַא טגָאז ןעמ .רע

 "רוטַארעטיל וצ ןיוש טרעהעג סָאד רעבָא ,ליטס ןכעלמיטסקלָאפ םענעגייא

 | ,ליפָארּפ ןעפ א ָאד ןביירש רימ ןוא קיטירק
 ןשינעגעגַאב ענייז ןיא -- ביל טשינ טָאה רעצלעמ רעשידָאטעמ רעד

 ןענעק טשינ ייז יו יַאס טעװ רע סָאװ ,ןכַאז ןגעוו ןדער וצ -- םירבח טימ
 ,קיטילָאּפ ןגעװ טדערעג טשינ םיא טימ ךיא כָאה לָאמנייק .ןייז עיּפשמ

 זיולב טפיול טייצ יד זַא ,ןעניז ןיא טָאה רע .םתס רוטַארעטיל ,עיּפָאזָאליפ

 -- טרָאװ ַא סרידָאנ זיא סָאד) .סַאג געוו:-ןייא ןַא יו --- גנוטכיר ןייא ןיא

 רעצלעמ .(זיא סרעזייק םעד סָאװ ,ץיוװ-טרָאװ ןופ רעזייק םעד ןבעג רימָאל
 ךיוא ןוא .םיא ןלעפעג סָאװ ,רעדיל ,טגָאזעג יוװ ,ןצעזרעביא וצ ביל טָאה

 טָאה סנייא רעבָא .טצעזעגרעביא רע טָאה םיריש רָאּפ ַא סרעביירש םעד

 ןקיטרָאד ןיא טצונ ןעמ סָאװ ,טרָאװ קידלארשי ַא) זוחא האמ טשינ רע

 זיא סע ..."ץנעטסיזקע רעטירד, ַא ןגעוו דיל שיטסימ ַא .ןעמונַאב (שידיי

 ,לָאמנייא ןוא ...ןייטשרַאפ טשינ זומ ןיילַא רבחמ רעד ךיוא סָאװ ,דיל ַאזַא

 עלַא ןוא ,רעמיצ ןגעלענּפָא ןַא ןיא ךימ רע טפור ,ןרעצלעמ קידנכוזַאב |

 ךימ טגערפ רע ןוא ,רעכיב טימ לופ ּפָארַא זיב ןביוא ןופ ןענעז ןרעמיצ ענייז

 רע ?ץנעטסיזקע עטירד יד עקַאט סע זיא סָאװ ,סיוא רימ טגָאז :דוס ַא

 ןצנַאג ןטימ בָאה ךיא ןוא .ארומ סיּפע טָאה רע ןוא טצעזרעביא סע טָאה

 -- ןייטשרַאפ טשינ דיל ַאזַא זומ רבחמ רעד ךָאד המ -- :טרעפטנעעג ץרַאה
 .רענעייל רעד ןיוש אטישּפ ַא ןוא . ..רעצעזרעביא רעד -- המכו המכ תחא לע

 סלַא -- זיא רע רָאנ ,רעצלעמ ןיא רעצעזרעביא ןַא רָאנ טשינ
 -לטעטש רעד ןופ ךיוא רעצנַאלפרעביא ןימ ַא -- רעטכיד רעלעניגירָא
 ץרא ןייק -- ןלױּפ ןרָאי רעטרעדנוה ןופ רוטלוק-לטעטש ןוא גנומיטש

 .ןענעייל וצ םיא ךעלמיטסלָאפ שירעלטסניק-ךיוה קידתוקיתמ .לארשי

 -יוצנַארפ רעד ,ןרוטלוק ייווצ יד ןשיוװצ רעצעזרעביא רעסיורג רעד
 ןעמ .יקסנעלעשז יָאב שואעדַאט .רד ןזעועג זיא ,רעשילױוּפ ןוא רעשיז
 רעביא טלָארעג ןבָאה ןענָאנַאק עשיסור יד ןעװ זַא ,םיא ןגעוו טלייצרעד
 ןסעזעג קיאור רע זיא -- טָאטש יד קידנצעזַאב ,גרעבמעל ןופ ןסַאג יד

 -רעביא קיאור רעכיז טָאה רעצלעמ ךיוא .סנַארפ לָאטַאנַא טצעזעגרעביא ןוא

 1956 טסברַאה זיא הפיח ןופ ןפַאה ןיא תעשב דיל שידיי ןייש ַא טצעזעג
  ,למרכ ןפיוא טניוװ רעצלעמ .ףישטכַאלש עשירצמ ַא ןרָאװעג טּפַאכרַאפ
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 רעזרעמ הירא

 .זירַאּפ ןיא 1920 .עשרַאװ ןיא 1905 רָאי ןיא ןריובעג

 ןיא רעמוז טניוװ .לארשי ןיא 1945 טניז .ץייווש 3
 .ןולוח ןיא רעטניוו ,תפצ

 טימ לופ ,רעקיטסיג טימ לופ ןזעוװעג זיא םוטנדיי עשיליוּפ סָאד

 ,רעדניקרעדנוו טימ טלביוװשעג ָאד טָאה סע .קימַאניד רעשירעלטסניק

 ַא דניק ַא בוטש רעמערָא ןַא ןיא טָאה רעמָאט .עתמא ןוא עטדערעגנייא

 דלַאב עמַאמ יד ךיז טָאה ,הכוס יד טלָאמַאב ןייש רעדָא ,ןוטעג גנוז םענייש

 ןופ לזמ'ס םיא ףיוא טרַאװ רשפא -- ןואג ַא טסקַאװ סע :טדערעגנייא

 רעוו ,ןטּפשמ לָאז רעוו ןוא .יקסלָאקָאטנַא ןופ רשפא ,לסעבעלַאב רענליוו
 ןוא .13 עיקצַאמָאלט .עשרַאװ ןיא ןײרַאפ-ןטַארעטיל רעד ?ןסילשַאב לָאז

 עטלגָאװרַאפ יד טימ ןבעג הצע ןייק טנעקעג טשינ ךיז טָאה 12 עיקצַאמָאלט

 עשרַאװ ןייק ןזעוועג הלוע ןבָאה סָאװ ,ךָאנ רעדניק טפָא ,םירוחב עגנוי

 ןייא ןיא .קיבײא ףיוא ןכָארבעצ טפָא ,ןרָאװעג טשיױטנַא קרַאטש טּפָא ןוא

 -טסנוק עסיורג יד ןײרַאפ-ןטַארעטיל ןיא ןעמוקעגניירַא זיא גָאט םענייש
 ,ַאקסװעשיצרַא ַאישטָאט ,רעלטסניק עשידיי עלַא ןופ רעטסעוװש יד ,ןירענעק

 ,עריא ףיוא ןוא ,עשרַאװ ןיא ץרּפ ימי יד ןופ סוחיי ןסיורג ריא טיצ סָאװ

 ..."חירא,, טרָאװ ןייא ,שוק ַא וצ יװ ,ןּפיל ,ענעגיוצעגנעמַאזוצ לסיבַא קיבײא

 סוינעג ןייק טשינ :סוינעג ַא רָאנ ,טנעלַאט ןייק טשינ :טנעלַאט רעַײנ ַא
 ענעשעמ סיוא טּפַאלק רע רָאנ ,טשינ טלָאמ רע .סוינעג רעשידיי ַא רָאנ ,םתס

 סיוא טּפַאלק רע רָאנ -- ןכעלב םתס סיוא טּפַאלק רע סָאװ טשינ ןוא .ןכעלב

 טָא .ןקיווייל ,ןעמכילע םולש ,ןצרּפ ...רוטַארעטיל עשידיי יד ךעלב ןיא
 רעקיצנָאװצ יד ןיא ןרָאװעג טנַאקַאב רעזרעמ הירא ןעמָאנ רעד זיא ױזַא

 0 ןרָאי

 ןביוהעגנָא טָאה ןיילַא רעזרעמ ןוא טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה סע ןוא

 רעקיסקוועגלטימ ַא ,רעצרַאװש ַא .ןירַאפ-ןטַארעטיל ןיא ןעמוקוצניירַא
 ןוא ןגייווש וצ ךסַא רעייז ביל טָאה רע ןוא םינּפ שידיי רעלוגער רעייז ַא ,רוחב
 זַא ןעמ טעז ןכעלב ענייז טעז ןעמ זַא ןוא .ןקוק וצ קידנעגנירדכרוד רעייז

 טּפָאלק רע סָאװ ,רעמינּפ יד וצ ךעלנע רעייז טפָא זיא םינּפ ןגייא ןייז
 קידװעדערַאב ןייז טפָא ןענעק רעדליב .תוכייש ַא סיּפע ָאד זיא סע ןוא .סיוא

 רעבָא .ןרוגיפ עקידעבעל ללכב ךָאד ןענעז ןרוטפלוקס .קידלמוט ןוא

 יד לייו לעיצעּפס ןוא .קידנגייוש ןוא ליטש לָאמעלַא ןענעז ןפעילעלַאב
 ,טעלגעגסיוא לסיבַא ןייז לָאמעלַא ןזומ ךעלב ףיוא ןפעילערַאב ןופ ןכירטש

 לָאירעטַאמ סָאד טקריוו ױזַא .טלעוו רעד ןופ טשינ לסיבַא ,טרימילבוס לסיבָא
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 זיא לָאמַא ,רצויה דיב רמוח רעד זיא לָאמעלַא טשינ .קרעווטסנוק םעד ףיוא

 ןייז ןופ טנעה יד ןיא רעלטסניק רעד ...רמוחה דיב רצוי רעד ךיוא

 | ,לַאירעטַאמ

 ,ןײרַאפ-ןטַארעטיל ןופ ןדנווװשרַאפ רעזרעמ זיא גָאט םענייש ןייא ןיא

 ןופ סעיצקודָארּפער ןזייווַאב וצ ןביוהעגנָא רעטּפָא ךיז ןבָאה רעבָא רַאפרעד

 רעד .טיבעג םעד ףיוא רעטשרע רעד ןזעוועג טשינ זיא רע .ןכעלב ענייז

 קרַאמ ןזעוװעג זיא סַאג רעשידי רעד ףיוא טסנוק רעד ןופ רָאטַאװָאנער
 .קילָאטַאק רעמורפ ַא ךיירקנַארפ ןיא ןרָאװעג רעטעּפש זיא רע .,ץרַאװש

 קַאינװילש ףסוי ןבָאה ףעילערַאב ןופ טסנוק רעד טימ ןבעגעגּפָא ךיז ליפ

 עיצידַארט .ןעמוקעגמוא ןענעז עדייב .רעניורב קחצי רעלַאינעג רעד ןוא

 לוק ַא ףױא ךיוה טנרעל ןעמ וװ ,שמוח ןופ ךעלטייז ענעי ןופ ,רדח ןופ

 עיצידַארט ,זיא סָאד סָאװ טשינ טסייוו ןעמ ןוא ,ןכעלב עטרעמַאהעג יד ןגעוו
 יד ןיא רעדליב ןופ עיצידַארט ,ןליוּפ ןיא ןליש עטלַא עקילָאצמוא יד ןופ

 םולש ןוא סעצרפ ןופ עיצידַארט -- ןורחא ןורחאו ,סהניארו הניאצ
 םעד טכַארבעגסױרַא ןוא טשימעגפיונוצ ךיז ןבָאה ,סעיזיוו עשידיי סמכילע
 עטרעמַאהעג ענייז ןענעז שיריל .ןכעלב סרעזרעמ הירא ןופ ליטס ןלעיצעּפס

 ,בוטש ןיא ריד ייב ףיוא ייז גנעה שטָאכ ,ליטש ןוא טקנעברַאפ ,רעדליב
 וצ ףיוא וצ ייז וצ םוק טייצ וצ טייצ ןופ ןוא לתכורּפ ַא טימ ייז קעדרַאפ

 .ןטייקנייש עקידנעייגרַאפ ףיוא ץפיז ןשידיי ןפיט ַא ןוט

 טקיש לָאמַא .ךיא ןוא רעזרעמ --- רימ ןרידנַאּפסערָאק טייצ וצ טייצ ןופ

 עטרעמַאהעג ענייז ןופ סעיצקודָארּפער יד ןופ עבַאגסיואכוב ַא רימ רע
 טָא וצ רענעלּפ-ןרוטנָאק יו ןענעז סָאװ ,ןעגנונעכייצ עניד רעדָא ,ןכעלב

 וליִפַא ךיא בָאה לָאמַא .ךוב ַא סניימ םיא ךיא קיש לָאמַא ןוא .ןכעלב יד

 -לארשי רעד ןופ רענלעז סלַא דליב ַא טימ ווירב ַא סרעזרעמ ןעמוקַאב

 ךיוא רע ןעק ,זומ ןעמ זַא ןוא --- ךרוד ץלַא רע טכַאמ טייחרעליטש ,יײמרַא

 .סקיב ַא טימ ןרעמַאה

 טּפעשעג טָאה סָאװ ,טסנוק סרעזרעמ זַא ,ךעלריטַאנ ױזַא זיא סע ןוא
 הניארו הניאצ סעבָאב ןייז ןיא ןטינש-ץלָאה יד ןופ עיצַאריּפסניא עטשרע יד
 ךעלטשער עקידעבעל ךָאנ עטצעל יד וצ ןרַאּפשוצ ףוס לכ ףוס ךיז לָאז
 דנָאפ-תמיק ןרק ןופ ןעמוקַאב טָאה רעזרעמ .רעגייטש-סנבעל םעד טָא ןופ
 טלעטשעגנייא טרָאד טָאה רע ןוא תפצ ןיא זיוה שיבַארַא ןַא ןופ הברוח ַא

 םיא ךיא בָאה טָא ןוא .עירעלַאג -רעדליב עקידנעטש ןייז ןוא גנוניווװ ןייז
 רעבלעזרעד זיא רע .גָאט ַא םיא ייב טניווועג וליּפַא ןוא .טכוזַאב טרָאד
 רָאה יד יורג לסיבַא רָאנ .ןטיבעג קיניײװ ךיז טָאה םינּפ ןייז ןוא .ןבילבעג
 רֶע זַא ןוא ןבילבעג זיא ןגייוש ןופ עבט יד ךיוא ןוא .ןפיילש יד םורָא
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 רע רָאנ ,םענייק טשינ טדערַאב רע ,ןעמענ ןייק ןָא טשינ רע טפור ,טדער
 רעקיבייא ןייז ףיוא םורק לסיבַא ָאד טקוק ןעמ זַא ,לסיבַא ךיז טגָאלק

 ענייז עֶלַא סיוא טליפ סָאװ ,רעגייטש-סנבעל ןקידתולג םעד ךָאנ טפַאשקנעב

 ןכעלב עטשרע יד ףיוא .לארשי ןיא טרעמַאה רע סָאװ ,יד ךיוא ,ןכעלב

 סָאװ ,עמַאמ רעד ןופ וויטָאמ רעד טרעקעגמוא טּפָא ךיז טָאה סרעזרעמ

 ךיא עז טָא ןוא .עלעגיצ עסייוו סָאד טייז רעד ייב ןוא דניק ַא טגיוורַאפ

 טרעמַאה יז רָאנ ,טרעמַאחעג יז זיא רָאנ טשינ ןוא ענייז ךעלב עטצעל ַא

 ריא וצ זיא ןוא ריא רַאפ טיטש סָאװ ,םעד ןופ טימעג םעד ןיא ךיוא

 ,שדוק ןורא ןרָאפ ,לשרדמה תיב ַא ןופ קינייועניא רעד זיא סע .טדימשעגוצ

 ַא טױט ןגיל ּפערט יד ייב .טייקינייר ענעסירעצ ַא טגיל ּפערט יד ףיוא

 בייוו ןייז ןוא ,טָאג וצ ןסירַאפ ּפָאק ןטימ ,דיי רעטלוויטשַאב ,רעשילױּפ

 ףיוא ןוא .דניק ןבילבעג ןבעל ַא טגיוז טסורב רעטיוט ריא ןופ ןוא ייברעד
 :טָאבעג ןייא רָאנ טרעמַאהעגסױא זיא שדוק ןורא ןרעביא תוחול יד
 | ,..חצרת אל

 ןצנוק יד טימ ךיז טמירַאב רע ןוא זיוה ןייז רימ טזייווַאב רעזרעמ
 רֶע ןוא ,ןעמַאזוצ ןטלַאה ךיז ןלָאז טנעװ יד ידכ ןָא ָאד טדנעװ רע סָאװ
 טלַאקזיא ןעקנירט וצ רימ טיג ןוא ןביורטנייוו ענייז ןכוזרַאפ וצ רימ טיג
 וװ ,רעלעק-בלַאה ןיא ןיירַא ךימ טריפ רע ןוא ענרעטסיצ ןייז ןופ רעסַאװ
 וצ דליב ,ךעלב וצ ךעלב ןופ קידנגייווש ןעייג רימ ןוא עירעלַאג ןייז זיא סע
 גלָאפ זיא 1950 תפצ זיב 1925 עשרַאװ ןופ :רימ טכַארט ךיא ןוא ,דליב
 ןטייצ ןשיװצ קירב עקיבא ןַא ןענעז ןכעלב יד טָא רָאנ ,גנַאג ַא ךימ
 .םינּפ סרעלטסניק םעד יװ שידיי ױזַא ,ןבעל שידיי קידתומימת םיחטש ןוא
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 סיק רַאנ יכדרמ .רד

 לארשי ץרא ןיא ,וװָאכָאטסנעשט ןיא 1898 רָאי ןיא ןריובעג

 ןברָאטשעג .סעזייר-טלעו עסיורג .1920 רָאי םעד טניז

 / ,1957 ץרעמ ףוס

 -שידיי ןופ רָאטקעריד םעד ןגעוװ ,טסווװעג םיא ןגעוו ךיא בָאה יאדווא
 ,סיקרַאנ יכדרמ .רד -- םילשורי ןיא םואעזומ-לאלצב ןטמיראב-טלעוו
 רעשידיי ַא ףיוא יױזַא ןעמ טרָאפ .טנעקעג טשינ -- ךעלנעזרעּפ רעבָא
 טצעז ,ךיז ןעמ טקילײװגנַאל ,יעסרַאמ ןייק הפיח ןופ 1950 רָאי ןיא ףיש
 ,עמיטש רעלַאזַאנ ַא לסיבַא טימ ךסַא רעייז טדער סָאװ ,ןַאמ רעגנוי ַא וצ ךיז
 ןייד ןופ טונימ עדעי .זיא רעטנַאסערעטניא ץלַא ,טדער רע רעמ טָאװ רעבָא
 ןגױא עקידנפיול ,עקידלמעלפ טָאה ןַאמ רעגנוי רעד .חוויר זיא ןגייווש
 ןכוז ןטייצ ןוא םיקחרמ .ןכוז ןוא ןכוז ןוא ,ךרָאש ןדעי ןרעה סָאװ ןגיוא
 ןוא רעכעלגעװַאב רעייז ןוא רעכיוחלטימ ַא זיא ןַאמ רעגנוי רעד .ךרוד ייז
 ַא ןיא לָאמעלַא זיא רע לייוו ,לסיבַא לָאמעלַא ןעלמעלפ ןקַאב ענייז ךיוא
 טכַאמעג סָאװ רָאנ טלָאװ רע יו ױזַא טָא ,דנַאטשוצ ןקידבוט םוי םענעביוהעג
 -נוהרָאי ןט15 ןופ רעכעב-שודיק ןשיניטנערָאלּפ ַא ןופ שודיק ןקַאמשעג ַא
 םיסונא עשינַאּפש יד ןופ ןענייוו ענעטלַאהַאב יד ןופ ןייוו רעביא ...טרעד
 תנידמ ןופ טרָאפ ןַאמ רעגנוי רעד .טרעדנוהרָאי ןטנצכעז בױהנָא ןופ
 ַא רשפא .טרָאפ רע וװ יונעג טשינ ךָאנ טסייו רע -- -- ןייק לארשי
 ןופ רָאנ טשינ ,טנייה ןופ ךסֶא רעייז ךיוא טסייו רע רעבָא .רָאסעּפָארּפ
 ,רוטַארעטיל עשידיי יד טוג ןעק רע .רָאסעּפָארּפ ןייק טשינ ןיוש רע זיא ,לָאמַא
 םיא טָאה רע .רעביירש ןקיזָאד םעד ,רעדורבטפיש ןייז וליפַא ןעק רע
 לָעו ךיא !ךייא הגַאד ַא -- ?ןילַא רע זיא רעװ רעבָא .טנעיילעג וליפַא
 רע טָאה ךעלדנע -- !טשינ טייצ ןייק ךיא בָאה טציא ,רעטעּפש ןגָאז ךייא
 געט עכעלסעגרַאפמוא ןַא רַאפ סָאװ ,ָא --- --- .סיקרַאנ יכדרמ זיא רע ,טגָאזעג
 ַא זיא סָאד סָאװ --- ןייז וצ קנַארק-םי ןסעגרַאפ שזַא בָאה ךיא ; ןטנוװָא ןוא
 ,רימ ייב טייקנטלעז עסיורג

 תוכייש ַא טָאה סָאװ ,זיא שידיי סָאװ ץלַא ןגעוו ןדער ,ןדער ,ןדער רימ
 עקַאט רָאנ ,טסנוק רעשיטסַאלּפ ןופ רָאנ טשינ ןוא טסנוק רעשידיי וצ
 רענעק-טסנוק רעלארגעטניא ןא זיא סיקראנ תמחמ ,סעזומ ןיינ עלא ןופ
 זיא עיזעָאּפ :ּפיצנירּפ-טסנוק ןשיכירג ןטלַארוא םעד טיול .רעבָאהביל ןוא
 ןוא ...סעמעָאּפ עקידנגייוש ןענעז רעדליב ןוא טייקשירעדליב עטדערעג
 טשינ טָאה רע סָאװ ,סיּפע רימ טימ סעומש ןיא סיקרַאנ טרעהרעד רעמָאט
 -לאלצב םעד ןעניד םרָאפ זיא טשינ רעכלעוו ןיא ןעק סָאװ ןוא טסווועג



 ,עלעקעטָאטרַאק ןיילק ןימ ַאזַא סױרַא דלַאב רע טיצ ,םילשורי ןיא םואעזומ
 .שיטַאמעטסיס טנכייצרַאפ רע ןוא ענעשעק-לטסעוו ַא ןיא טלַאה רע סָאװ

 ןיא ןײרַא ןעק סָאװ ,טלעװ רעד ןופ לביב עטסנעלק יד ץעגרע ןענַאהרַאפ

 ןופ עקעטָאטרַאק עטסנעלק יד ןזעוועג זיא סעסיקרַאנ ןוא .לָאש-ןסינ ַא
 יד ןועועג זיא עקעטָאטרַאק רעד טָא ןיא טפירש ןייז ןוא .טלעוו רעד

 .טלעוו רעד ןופ עטסנעלק

 ןיא ,םואעומ םעד רַאפ תורצוא עטסערג יד טלמַאזעגנָא טָאה סיקרַאנ
 .קיטייצכיילג רערעק םיזעב ןוא לודג ןהוכ ַא יו טנידעג טָאה רע ןכלעוו !

 ןסיורג םוצ רודזורּפ רעד -- ךָאנ זיא ןוא -- ןזעוועג סָאד זיא םיא רַאפ

 ןטייו ןופ ןעזעג טָאה ,הסעמ ןייז ,רע סָאװ ,םואעזומ ןשידיי ןלַאנָאיצַאנ
 טָאה ױזַא ..,.לעוװש רעד ןופ שממ קעװַא ןיילַא ןוא --- דנַאל סָאד השמ יװ

 תומולח ילעב ןוא סרעוטפיוא עסיורג יד ןופ לזמ סָאד .טלָאװעג לזמ ןייז

 רצוא ַאזַא טלמַאזעגנָא טָאה סיקרַאנ יכדרמ שטָאכ ןוא .ױזַא לָאמעלַא זיא

 רֶע .רעבָאהביל ַא ןזעוועג זיא רֶע --- רעלמַאז ןייק ןזעוועג טשינ רע זיא --
 ,סרעלמַאז ייב טפָא ךיז טכַאמ סע יװ ,תומכ ,םוטנַאװק טלמַאזעג טשינ טָאה

 ןוא ןטלַאהניא טלמַאזעג טָאה רע ,תוכיא ,טעטילַאװק טלמַאזעג טָאה רע
 ...םֶרָאפ ךעלטנגייא ךָאד זיא טסנוק שטָאכ ,ןעמרָאפ טשינ

 סע רָאנ ,שרעדנַא טשינ ?טַאהעג טייצ ליפיוזַא רע טָאה טענַאװ ןופ

 ַא טַאהעג םיא ייב טָאה העש עדעי רעדָא ,ןסיקרַאנ ץוט ַא ןזעוועג ןענעז

 עטלַארוא ןַא טקעדטנַא לַאפוצ ַא ךרוד סיקרַאנ טָאה לָאמַא ...ןהעש ץוט

 יד ןטעבעג ןירעמיטנגייא רעד ייב טָאה רע ןוא טרינימוליא קרַאטש ,הדגה

 -ןגייא יד זַא רעבָא .ןריצודָארּפער ןוא ןגרָאב וצ הדגה יד שינעביולרעד

 ,שינעביולרעד רעד םורַא ןרעטיצ שממ ןייז ןעזעג טָאה ,הנמלַא ןַא ,ןירעמיט

 ךיז טָאה .םואעזומ ןרַאפ הדגה יד םיא טקנעש יז זַא ,טגָאזעג םיא יז טָאה

 רעד ןופ טנעה יד טשוקעג ןוא ינק יד ףיוא ןלַאפעג ,טנייוועצ סיקרַאנ
 -גנַאל ַא טניפעג סָאװ ,רעטָאפ ַא ןופ ןרערט ןזעוועג ןענעז סָאד .הנמלא
 -עגוצ ןוא טלייצרעד השעמ יד ןײלַא רימ טָאה סיקרַאנ .ןוז םענעריולרַאפ
 ַא ךיז רַאפ ןעורעד ּפגנולצולּפ רע טָאה טנעמָאמ םענעי תעשב זַא ,ןבעג

 שמוח ַא שממ ,ָאי ...טבעל ףסוי זַא טרעה רע ןעוו ,וניבא בקעי ןופ עיזיוו

 -םוא ןכעלכַאזןקורט רעזדנוא ןיא סיקרַאנ רעד טָא ןזעוועג זיא השעמ
 סָאװ .תוטשּפ ַא רַאפ סָאװ .וינע ןַא רַאפ סָאװ ןוא .טרעדנוהרָאי ןשיטעטַאּפ
 "מוא יד ייב רעטלעטשעגנָא רעטצעל רעד יװ ךיז ןעײרדמורַא ןַא רַאפ
 רע סָאװ ,םואעזומ-לאלצב ןיא ןעגנולעטשסיוא עקיטרעוו:ךיוה עקילָאצ
 -פיונוצ ןוא ןגָאלַאטַאק עכעלטקניּפ ןיא ןבירושַאב ןוא טרינַאלּפ טָאה ןיילַא-

 יװ ןוא .עיצקעלעס רעשיטירק יו עביל ליפױזַא טקנוּפ טימ טלעטשעג
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 ןיא ןירעטכיד יד ,רעטסעווש ןייז טיוב ױזַא ,םואעזומ םעד טיובעג טָאה רע
 ףיוא דנעב טנזיױט 20 ןופ קעטָאילביב-טסנוק יד ,שאטאּפ הדוקיר שידיי
 םעד רעביא ,םעדיױב ןימ ַא ,רוטקורטס-רעּפוס רענרענייטש רעסייה ַא
 ןרעטַאלפ ןעזעג ןסיקרַאנ ךיא בָאה לָאמ עטצעל סָאד -- -- ,ןינב-לאלצב
 שממ רעלטסניק םעד טָאה רע .גנולעטשסיוא-בילטָאג יצירוַאמ ַא רעביא
 !טסנוק וצ עביל ,ןעק עביל סָאװ .םיתמה תיחת ןביוהעגפיוא

1957 
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 ןובנ הירא

 ,עילָאדָאּפ ןיא לטעטש ַא ןיא 1909 רָאי ןיא ןריובעג

 ץרא ,זירַאּפ ןיא עימעדַאקַא טסנוק רעד ףיוא טרידוטש
 ,1929 ןיא לארשי

 גנוטייצגָאט רעד ןופ רעמונ-קיטיירפ ןכייר-שירארעטיל ןיא ,ךָאװ עדעי

 טרָאװ דנַאל עצנַאג סָאד סָאװ ,ןגָארטיײב ייווצ ָאד ןענעז ביבא לת ןיא ''רבד,

 ױזַא .א .נ ןופ זיא רעטייווצ רעד ןוא .נ ,א ןופ זיא גָארטיײב ןייא .ייז ףיוא

 :ןעמענ ערעייז ןופ ןלאיציניא יד ךייש סָאװ ,טכאמעג קילעפוצ סע ךיז טָאה

 ןזעוועג רעירפ זיא ייווצ יד ןופ רעוו טשינ סייוו ךיא .ףלא-ןונ ןוא ןונ-ףלא

 סע בָאה ךיא ןוא -- ױזַא ןיוש זיא סע רעבָא .גנוטייצ רעד טימ ןדנוברַאפ

 יד טמענ י'רבד, ןופ רענעייל רעקידנעטש ַא ןעוו זַא ,טקרעמַאב לָאמ ךסַא

 רַאפ סָאװ ,ןסיוו וצ ידכ דלַאב יז רע טנפע -- טנַאה ןיא גנוטייצ-קיטיירפ

 ַא רַאפ סָאװ ןוא ןובנ הירא טרעיײטשעגיײיב ךָאװ יד טָאה רוטָאקירַאק ַא
 ןוא ןָאװַאנ -- ןמרתלא ןתנ ךיז רַאפ ןבילקעגסיוא ךָאװ יד טָאה עמעט

 טפָא ןוא -- ןפָארטס ,ןעמַארג ,ןעמטיר ןיא יירעליּפש ןייז ןיא .(ןַאמרעטלַא

 רעד ןופ גנַאג םעד שממ טקריוואב סָאװ ,יײרעליּפש עטסנרע ןַא רָאג ןיוש

 םעד רעבָא ,'יעיבשה רוטה,, ןעמָאנ םעד רעטנוא -- עטכישעג רעקידלארשי
 וומ (רעטנוא טרָאד ךיז רע טביירש ױזַא) '.א ןתנ; ןופ יעיבשה רוטה

 ַא ָאד זיא רוטַאקירַאק ס'נופנ הירא ןוא ,ןעייקעצ ןוא ןענעייל טשרע ןעמ

 יד ןעק רע ןוא -- סעיניל ףיוא גרַאק ױוַא לָאמעלַא זיא רע ןוא עטיירג

 וצ ךיז ןעמ טּפַאכ טפָא ,ָאי .םוצמיצ ןשירעלטסניק ןופ הכאלמ עקיזָאד

 ַא ךָאד זיא סע .סעיינ יד רַאפ ןליפַא ,אמויד ינינעמ רוטַאקירַאק ס'נובנ

 ...עטכישעג רעד ןופ גנַאג םעד ןופ דליב-טנעמָאמ ןימ

 יד ןופ זיא טעטירַאלוּפָאּפ ןייז רעבָא ,רעלַאמ רעטסנרע ןַא זיא ןובנ

 ןייז טימ ןענַאמרעטלַא ךיוא ןעניז ןסיוועג ַא ןיא סע טייג ױזַא ,ןרוטַאקירַאק
 עטסנעש ןוא עטספיט טלארשי ןופ רענייא זיא רֶע ,??ענָאלָאק רעטעביז,
 לארשי ןיא ןבעל סָאד טקעריד רע טקריוואב ןובנ יו טקנוּפ רעבָא .רעטכיד

 "רוט, ןטניימעג טסנרע רעייז לָאמעלַא שטָאכ ,םענעבירשעג גנירג ,ןייז טימ

 לסיבַא ןוא ,רעליטש ןוא רעקנַאלש רעד טָא זיא רעלטסניק ןצנַאג ןיא

 ןייק ןיא שטָאכ ,רעלטסניק ַא לָאצ רעדעי ,ןובנ רעקידנעעזסיוא שיװַאלס

 ךעלרעסיוא זיא רע ליטש יו טקנוּפ ןוא .עוָאּפ לקערב ַא טשינ לָאצ םוש
 רעד ןופ ןסָאלשעגּפָא רע זיא ךָאװטימ ןדעי .ךעלרעניא קיאורמוא ױזַא ---
 יירד-ייוצ יו רעמ טשינ לָאמטפָא -- יד ןופ טריברָאסבַא ױזַא ,טלעוו

 ןיא ןענישרעד -- בגא -- ןענעז ייז .רוטַאקירַאק רעלעוטקַא ןייז ןופ סעיניל
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 לכיימש ַא טימ ,רעכיב עקיזָאד יד ךיז ןרעטעלב ,לָאצ ןיא ףניפ ,ןעגנולמַאז

 ,טעטילַאוטקַא עטקיבײארַאפ --- תחנ טימ ןוא

 ףיוא ,קָאטש ןכיוה ַא ףיוא הריד ןייז ןיא ןכוזַאב ןע'נובנ ךיא געלפ טּפָא

 ךיוא זיא ,טסנוק ץלַא זיא ָאד ךיוא שטָאכ ןוא ,ביבא לת ןיא סַאג-הבודרוק רעד

 ןוא ,טסנוק רעשיעּפָארײא ןיא ןדנובעגסיוא שטָאכ .עֹוָאֹּפ -- טשינרָאג ָאד

 טָא ,טָא זַא ,שיטסילַאנָאיצַאנ-שיטָאירטַאּפ ױזַא ןובנ זיא ,רעעּפָאריײא ללכב

 -קַארַאכ ללכב זיא טעטילַאטנעמ יד) םויניווָאש ןופ ץינערג יד ןָא סע טריר

 ןיוש זיא סָאװ ,סעזומ עלַא ןופ רעלטסניק-לארשי רוד םעד רַאפ שיטסירעט

 ךיז רימ ןבָאה טפָא .ץראל ץוח ןיא ןריובעג רעבָא ,רוד-ערבַאס ַא טעמכ
 זַא ,ןײטשרַאפסימ ךיז ןעמ ןעק יװ שטָאכ .ןענַאטשרַאפסימ לסיבַא וליפַא ָאד

 ,..שידיי טדער ןעמ

 סעיצַארָאקעד רעטַאעט ןופ רעלָאמ ןוא טקעטיכרַא ןַא זיא סָאװ ,ןובנ זַא

 ןשירעלטסניק ןייז ףיוא טיבעג םעד ףיוא ןעוטפיוא עסיווג טָאה רע ןוא --

 רעלַאינעג סלָאגָאג רַאפ טקעיָארּפ-עיצַארָאקעד םעד טיירגעג טָאה --- ןובשח

 ןייז זיא ,גנוטעברַאַאב רעלַאינעג ס'מיכבוט ןַאילוי ןיא יילעניש רעד ,, השעמ

 -יטשרעטניוו רעגרובסרעטעפ-טקנאס טימ ןרָאװעג טליפעגסיוא שממ בוטש

 -י"ירמאק ,, ןיא עיצַארָאקעד יד עקַאט טָאװ ...טרעדנוהרָאי ןטעצניינ ןופ גנומ

 םענַאמוה ןכעלרעה ןיא טליּפשעגטימ גנוריפפיוא רעד תעשב רעטַאעט

 ,רָאטַאזינעצסניא רעד -- םיבוט ,רעביירש-השעמ רעד --- לָאגָאג .קיטש

 -טשרע ןוא רעטכיד רעשיערבעה רעטנכייצעגסיוא רעד -- יפלח םהרבא

 ןובנ הירא ןוא ,עלָאר-ןדלעה רעד ןופ רעליּפש רעד --- רָאיטקַא רעקיסַאלק

 ןשיגַארט ,ןכעלשטנעמ-סיורג ןופ ןעמער-עיצַארָאקעד יד ןופ רעלַאמ רעד ---

 ןייז רַאפ ןענובנ טסירגעג גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ בָאה ךיא זַא ןוא ,דליב

 סע סָאװ ,קיטכיװ טשינ -- :טגָאזעג ליטש ןוא ןדײשַאב רע טָאה ,וטפיוא

 -- טשינ טלעפעג סע סָאװ רעקיטכיוו ליפ ,עיצַארָאקעד רעד ןיא ָאי טלעפעג

 ...ןרעסעברַאפ ךָאנ ןעמ ןעק רשפא

 1956 טסברַאה .ןענָאילימ ןיא לָאמנייא טפערט סָאװ ,זָאירוק ַא םתס

 רעבָא ;ןָאדנַאל ןיא ןענעז רימ זַא ,ךיא ןוא ןובנ ,טסוװעג עדייב רימ ןבָאה

 ןָאילימ ןעצ ןשיװצ ךוז יײג ןוא .ןסערדַא יד קיטייזנגעק טַאהעג טשינ

 ןטסטכידעג םעד -- סיקריוס-ילידאקיּפ םעד ףיוא לָאמנייא ךיא ייג .ןשטנעמ

 ןובנ ...סנרעטש יד טימ שממ ןֶא ךיז ןטיוטש רימ ןוא ,ןָאדנָאל ןיא לקניוו

 ָאד רע לָאז .ןענעכייצראפ וצ ווו ץעגרע טױעװ זיא זָשירוק אזא .ךיא ןוא

 .ןרעוו טנכייצראפ
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 ןַאמיינ הש מ לאקזחי

 ,שזדָאל ןיא 1919 זיב .ןילכישז ןיא 1893 רָאי ןיא ןריובעג
 ,ביבא לת ןיא טלָאמעד ןופ .עשרַאװ ןיא 1929 זיב

 -קעל ןיימ,, ךיוא עז .1956 רעבמעטּפעס ןט2 ןברָאטשעג

 ,144 טייז ,1 דנַאב ,ןָאקיס

 םיטילּפ יו ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,רעביירש-שידיי עקינייװ יד ןופ רענייא

 שטָאכ -- תירבע טשרעהַאב טוג ױזַא רעירפ ןופ ןיוש ןוא לארשי ץרא ןייק
 ,ףכית ךיז ןבָאה ייז זַא -- ןבירשעג טשינ תירבע ןייק טלָאמעד זיב ןבָאה ייז

 -- לטָאז ןשיערבעה ןיא טצעזעגניירַא ,טפַאשגנירג רעטסערג רעד טימ ןוא

 ןיא לָאמַא ןוא --- ןשידיי ןטנַאגעלע ןַא ןיא לָאמַא ןטירעג האלהו םויהמ ןוא

 לאקזחי ןעוועג זיא עקינייוו יד ןופ רענייא ,ָאי -- ליטס-תירבע ןטנַאגעלע ןַא

 סָאד ךיז טָאה תונורשכ ענייז עלַא ףיוא טקוקעג טשינ רָאנ ,ןַאמיײנ השמ

 יד ןיא ןבירשעג ָאד טָאה רע .ןטעגּפָא לארשי ץרא ןיא םיא ןופ לזמ

 { ןלַאנרושז עטסעב יד ןוא -- ערעדנַא ןוא !'רבד,, -- ןעגנוטייצ-גָאט עטסעב

 ןָאטעלעפ ַא םענייז ,טנעיילעג יונעג ןעמ טָאה עיזנעצער-רעטַאעט ַא סנייז

 ןַאמײנ רעבָא ןענעייל וצ תחנ ַא ןועועג זיא סע לייוו ,טכוזעג ןעמ טָאה
 ַא ןזעוועג ךָאד זיא רע ןוא --- דנַאל ןיא טַאהעג טשינ תחנ ןייק טָאה ןיילַא

 ."טנייה , ןשיטסינויצ ןיא עשרַאװ ןיא טעברַאעג .וימי לכ טסינויצ

 ,דיל ַא טכעלטנפערַאפ ךָאנ לארשי ןיא ךיוא רע טָאה טרָאד ןוא ָאד

 בוט םוי,, ןייז ןופ ייטסביוא:תבש,, ןייז ןופ ,לָאמַא םענעגייא ןייז ןופ ליטס ןיא

 םעד ןעזרעד :ןפַאשַאב טָאה רע סָאװ ,ליּפש-טרָאװ ַא -- "ןכָאװ רעד ןיא

 תנידמ ןיא ךיוא טייקנייש רעכעלמיטסקלָאפ רעשידיי רעטלַארוא ןופ ךשמה

 עטנַאגעלע ,עמטיר ענייש ןיא קורדסיוא םוצ טכַארבעג יז ןוא לארשי
 ,ןעמַארג

 ןוא ץרַאװש ,רעבלעזרעד ןבילבעג ןעזסיוא ןרעסיוא ןיא ךיוא זיא רע
 רעביא ענייז ןבעג טנעקעג טשינ ןפוא םושב םיא טסָאה -- קידווענח
 ,רָאי קיצכעז

 -החּפשמ עטשרע יד ןסיירעביא ךָאנ .ןוטעגּפָא ךיז טָאה לזמ סָאד רעבָא

 וצרעד ןוא .לזמ ןָא רעבָא ,גנודניברַאפ עטייווצ ַא טּפינקעגנָא ,גנודניברַאפ
 "נָאקער ןיא ,רעלעטיּפש ןיא םישדח .ץרַאה ןפיוא ןרָאװעג קנַארק רע זיא

 .רעזייה-ןטנעצסעלַאװ

 -עטיל רעדעי ןיא םורַא ךיז ןעיירד סָאװ ,םנח-ןטקעפַא ליפ יד ןשיווצ
 ,לארשי תנידמ ןיא טײרדעגמורַא טקעפַא ַאזַא ךיז טָאה ,גנוריּפורג רעשירַאר
 .טעָאּפ ןטמיראב ןרעדנא ןא ןוא ןענאמיינ ןשיווצ ,ןעמוקעג ןיהא ןיב ךיא ןעוו
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 ,טקעפַא םעד טָא ןיא ןרעצ ענייז טמערוטשעגסיוא טלָאװ ןַאמיינ יו סיּפע ןוא
 וצ ךיז ןפלעה וצ םיא ידכ -- ןרעהסיוא טזומעג גנַאל םיא ךיא בָאה טפָא

 -רַאפ דלַאב רָאג טשינ םנח:טקעפַא רעקיזָאד רעד טלָאװ ןוא ,ןקיאורַאב
 ךיא טלָאװ -- טפאשרבח רעיירטעג ךעלמַאנסיוא ןַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװ

 ןַאמיײינ יַאס ןוא רעביירש רענעי יַאס .טלייצרעד טשינ םעד ןגעוו יאדווא
 -יירטעג ןיא קיטייזנגעק ןפָארטרעביא שממ ךיז ןרָאי עטצעל יד ןיא ןבָאה

 ,גנורעטסייגַאב ,גנורעדנוװַאב ,טפַאש

 טמעטָאעג טָאה רע .לָאטיּפש ןיא טכוזַאב ןענַאמיינ ךיא בָאה לָאמנייא
 זיא טציא ןוא ָאד ךיוא רעבָא ,טרירעג ךיז םיוק .ןטייקירעוװש עסיורג טימ

 לָאמעלַא טָאה רע .קיאור רקיע רעד --- קיאור ןוא גנוי ןוא ןייש ןזעוועג רע

 :טעשטּפעשעג טעמכ רע טָאה טציא ,עמיטש עליטש ַא טַאהעג

 ליוו ןבעל ןוא קירעגיינ ץלַא ךָאנ זיא ןעמ .ױזַא ,ךלמ ,סע זיא ױזַא --

 ףרַאד ָא יװַא טָא זַא ,טגָאזעג רימ טלָאװ רָאטקָאד ַא ןעוו ןוא .ץלַא ךָאנ ןעמ

 ןריצַאּפש ןוא ןביוהפיוא ךיז גָאט ןיא לָאמניא ,טעב ןיא ןגיל ;ןבעל ןיוש ךיא

 רימ טלָאװ רע ןעוו רעבָא --- גנוטייצ ַא ,ךוב ַא ןענעייל ןענעק ,טירש רָאּפ ַא

 טשוקעג שממ םיא ךיא טלָאװ -- רָאי ןעצ ַא ךָאנ טריטנַארַאג רַאפרעד
 .טנעה יד

 סעומש םענעי טניז -- ןזעוועג טרעשַאב טשינ זיא סָאד ןליפַא רעבָא

 םישדח ץוט בלַאה ַא יו רעמ טשינ ןענַאמיײנ ןענעז --- לָאטיּפש ןיא

 .ןזעוועג טרעשַאב
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 ןד ס בד

 ןט25 ןייז טניז .1900 עיצילַאג ,דָארב ןיא ןריובעג
 -רָאסעּפָארּפ יד ןעמעננָא זיב .לארשי ץרא ןיא רָאי-סנבעל

 לת ןיא טניווװעג טעטיזרעווינוא ןשיערבעה ןיא עלעטש

 ,םילשורי ןיא ןַאד טניז ,ביבא

 רעד טָא ,ןוקית ןייז ךיוא ןוא ןעמָאנ ןייז טכוזעג גנַאל רעייז טָאה רע

 רעב ןרָאװעג קָאטש לרעב ןופ זיא טשרעוצ .קָאטש לרעב רענַאיצילַאג
 ןדס בד ףוס םוצ ןוא ,(קוטש :שיערבעה ףיוא) קָאטש בד רעטעּפש ,קָאטש

 ןופ יא ןוא ןטשרע ןופ יא שיערבעה ףיוא גנוצעזרעביא עכעלטרעוו ַא)

 ןיא טעטיזרעווינוא עשיערבעה יד טָאה גנַאל ױזַא טקנוּפ .(ןעמָאנ ןטייווצ
 טָא זיא םילוגליג עכעלביולגמוא .שידיי רַאפ ןוקית ַא טכוזעג םילשורי

 -עמַאמ ןופ לרוג ןוא לזמ ןופ ןרעטש רעד זיב ןעגנַאגעגכרוד ןוקית רעד

 22 רעמונ ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןבעל ןשימעדַאקַא סלארשי ןיא ןושל

 :טגָאזעג ןוא ביבא לת ןיא גורפ לאומש ןועמש ןופ ןעמָאנ ןפיוא סַאג רעד ןופ

 לטרעפ ַא טָאה ןרעטש רעד יוװ םעד ךָאנ --- 1950 ןזעוועג ןיוש זיא סע ןוא)

 טַאדידנַאק רערעסעב ַא ןענַאהרַאפ ןעד זיא (טעשזדנָאלבעג טרעדנוהרָאי
 עקַאט 1951 טסברַאה םוצ ןוא ,ןרָאװעג טמיטשַאב זיא ןדס ןוא ?ןדס בד יװ

 עמַאמ ןופ רעזיילסיוא רעשימעדַאקַא רעטשרע רעד ,ןרָאװעג תמא ןַא ףיוא
 ' | ,לארשי ןיא ןושל

 -רעביא רימ ןבָאה ,רעקילדנעצרָאי ןופ ףױלרַאפ ןיא ,ןעוו טשינ ןעוו
 ךיוא ךיז רימ ןבָאה רשפא ,םינינע ײלרעלַא ןגעוו ווירב ַא ןטיבעג

 -לטרעפ תומחלמ:ייווצ-ןשיווצ םעד ןופ בױהנָא ןיא ,ןליױּפ ןיא ןעוו טשינ ןעוו

 רַאדנעלַאק ןיימ ןיא ךיא בָאה ביבא לת ןיא קידנעייז ,ןפָארטעג ,טרעדנוהרָאי
 ךָאד ןענעז ןענָאפעלעט ןייק .ןדס בד :ןבירשעגפיוא גָאט םענייש ןייא ףיוא
 ,טייצ טמענ ןביירשפיונוצ ,טשינ ךיז ןעמ ןעק ןדערפיונוצ ,ָאטשינ טעמכ
 ,טפערט ןעמ זיב ןפערט טשינ ,ןפערט ,לָאמייװצ ,לָאמנייא ןפיול ןעמ ףרַאד

 עטַאד יד טזומעג יוװ יַאס ךיא בָאה רַאדנעלַאק ןיימ ןיא .לארשי חסונ

 ןענופעגסיוא ירפ רעד ןיא דלַאב ךיא בָאה ,גָאט םענעי ןיא לייוו ,ןטכירַאפ

 ןיא ךיז טרירטסיגער רע .ןפערט ןענעק טשינ ןצנַאגניא ןענדס ןעמ טעוװו
 .גָאט ןצנַאג ַא ןטסָאק ןיוש זומ סָאד ןוא -- םינינע-רעטילימ טימ תוכייש
 ןיב ןעמוקעג שטָאכ ןוא .ןפָארטעג םיא ךיא בָאה טנוװָא ןטייווצ ַא ןיא רעבָא
 עקידנביולק-קינָאה --- טכַאנייב ןוא גָאטיײב --- קיבײא יד טָא הנווכ ַא טימ ךיא
 בָאה ךיא זיב ;סנטסכעה העש עבלַאה ַא רָאנ הדמתה ריא ןיא ןרעטש וצ ןיב
 ןזעוועג ןיוש זיא לרעגייז ןפיוא ןוט קוק ַא לָאמ עטשרע סָאד טַאהעג טייצ
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 ןעק ןעמ ,עמענקירוצ טשינ ןעמ ןעק טײצ ןוא ...רעטעּפש העש ריפ

 ןופ סױרַא ךיא ןיב טנוװַא ןיא טעּפש .ןעיירדקירוצ רעגייז םעד טנטסכעה

 ,22 סָאג"גורפ

 טשינ רעירפ זיא ןעמ ביוא ןוא רעטרעוו שרעווש ייווצ ןענעז ןדס ןוא בד

 ןרעװש ַא ןופ עיצּפעצנָאק ַא ןפַאש קידנליו טשינ ךיז ןעמ ןעק טנרָאװעג

 ןדס בד זיא ךּפיה רעד .ךעלפעה וצ טשינ ,ןעגנוגעװַאב ענטעמַאה טימ ,דיי

 א ןוא ,אברדא ,רערעווש ןייק טשינ רָאג ןיוש ןוא רעסיורג ןייק טשינ

 סעדעי ןורכז ןייז טגָארט ןיב ַא יװ ןוא .ןיב ַא יו עקַאט ,רעקידוועריר
 ןייז .חומ ןלַאנעמָאנעפ ןייז ןופ קָאטש-יב םעד ןיא קינָאה עלעביוטש

 ןוא שידיי סָאװ ,טבילרַאפ ץלַא ןיא קיביײא ,ץרַאה שידיי-ךעלמיטסקלָאּפ

 ,םיִנּפ ַא ףיוא ,ָאנד ַא ןָא טומ-טוג ןופ לכיימש ַא טימ .זיא ךעלמיטסקלָאפ

 ןדס בד טדער ,ןרָאי עשיטקַאפ יד יו רעגניי ךסַא רעבָא ,דימ סיוא טעז סָאװ
 .טשינרָאג ףיוא ןוא םענייק ףיוא טרָאװ זייב ןייק ןוא ןעמעלַא ןוא ץלַא ןגעוו

 ןעּפעשטרַאפ ,שידיי קַאמשעג ןדער סָאװ ,יד ןליפַא ,לאושי ןיא ןדיי עלַא

 טימ סױרַא םיא ןגָאז ןוא םזיַארבעה ַא טימ ךיז ןעקיטָאּפס ןוא לָאמַא ךיז

 ,םותי טָאטש "םָאטַאי, ןגָאז גנולצולּפ ךייא ןלעוװו ,הרבה רעשידרפס רעד

 עטוג יד ןופ ףיולראפ ןיא ןזיא לָאמנייק רעבָא ...תמא טָאטש ייטעמע;

 ביל עדַארג טָאה רע ןוא ןדס בד ןרָאװעג לשכנ ױזַא טָא העש עכעלטע

 ,ןרעה וצ סָאװ ָאד זיא סע ןוא .ןדער וצ

 רעד ןיא סןדס טײקנװַאהַאב רעד רעביא טשודיחרַאפ ןזעוועג ןיב ךיא
 ןימ רעביא טשודיחעג ךיז טָאה רע .רוטַארעטיל רעשידיי רענרעדָאמ

 ןגעוו סעיזנעצער ''רבד,, ןיא ןבירשעג גנַאל-ןרָאי ךָאד רע טָאה ,ךיז ןשודיח

 ןַא ןגעוו ,סעיינ סיּפע רע טרעה רעמָאט ןוא .רוטַארעטיל רעשידיי רענרעדָאמ

 ןגעו זומ רע .טנכייצרַאפ דלַאב זיא ,קרעוװ יינ ַא ,רעביירש ןטנַאקַאבמוא
 םעד תעשב טלָאמעד .רוטַארעטיל עשידיי יד ביל טַאלג טָאה רע .ןסיוו ץלַא

 ןופ רָאטקעל רעד ןרעו רע טעוװ יצ ןזעוועג רעכיז טשינ ךָאנ זיא ךוזַאב

 ,טעטיזרעווינוא ןפיוא שידיי

 ןיא ,עילעטס רעד ויב עגָאלדָאּפ רעד ןופ ,רעכיב טימ טנעוו ריפ

 .טייקנטלעז ןייק טשינ ןענעז לארשי ןיא רעביירש ַא ןופ רעמיצסטעברַא

 לכיימש ַא טימ .ךעלדנעטשרַאפבלעז רָאנ סע זיא רעמיצסטעברַא ס'ןדס ןיא

 םעד טָא ךרוד ןועלכרוד עילַאװַאּפ ךיז רע טעװ טנוזעג יבַא זַא ,רע טגָאז

 ַא טימ טועל רע .קיטרַאפ ןיוש רע טָאה טפלעה ערעסערג יד ...רעמיצ

 ַא ןעו ,ןרָאי ךָאנ .טשינרָאג טסעגרַאפ רע .ךעלטנירג רַאפרעד ,םעטסיס

 טשַארעביא ,ךוב ַא טקישעג םיא טָאה רע זַא ,ןסעגרַאפ גנַאל ןיוש טָאה רבחמ
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 ךָאנ סנייא ,שינַאכעמ טשינ זיא םעטסיס ןייז .עיזנעצער ַא טימ םיא רע

 םעד טָא ןופ תודוס יד .ןזעל ןופ עייר יד טביולק ןוא טמיטשַאב רע ,סנייא

 טעװ -- טנוזעג יבַא -- :רעכיז זיא ךַאז ןייא .סיוא טשינ רע טיג םעטסיס

 .ןרעוו ןזעלעג ךוב סעדעי

 יָאטרַאק ןעייטש קעטָאילביב רעד ןיא סעצילָאּפ עטסכעה יד ףיוא

 טנעקעג ךיא בָאה ױזַאו ךיז טרעדנוװ ןעמ :רימ טגָאז ןדס .סעקעט

 לסיש ַא) "םיקומיצ תרעק , גנולמַאז ןיימ רַאפ ןציוו 1001 שזַא ןביולקנָא

 יד בָאה ךיא זַא ,ןלייצרעד ןעמעוו ןיוש ךיא ןעק עשזיױזַאיוװ ,(סעקנישזָאר

 ךיז ןעניפעג סע וו ,סעקעטָאטרַאק עניימ ןופ טלעטשעגפיונוצ גנולמַאז

 ...ןציוו 0

 טפָא ןדס טיג ,ןעגנולמַאז ,סעידוטש .,ןעייסע עשירַארעטיל ענייז ץוח

 קיניו ...רקיע רעד ,רעביירש ןופ סעבַאגסיױא םעטרָאמ-טסָאּפ סױרַא

 טרידנָאּפסערָאק םיא טימ לָאמַא בָאה ךיא .ענעסעגרַאפ רעדָא ,עטקנעדעג

 -עינָאלָאק ַא ןוא רעלָאמ ַא ,יררה השמ רעדורב ןיימ ךָאנ טפעהקנעדעג ַא ןגעוו

 ןוא טרעפטנעעג ץלַא ףיוא הדמתה טימ טָאה ןדס .לארשי-ץרא ןיא רמוש

 ןפיול וצ טיירג ךיא ןיב םענעסעגרַאפ ַא ןעװעטַארוצּפָא ףיוא :ןבעגעגוצ

 .טכַאנ רעד ןטימ ןיא ןליימ

 טשינ ןעמ ףרַאד ,זיא סע -- ךעלכיק טימ סטלַאק לזעלג ַא טיירגעגוצ

 עקידווענח-שיצילַאג ,עליטש יד ךיז טָאה --- טנוװָא רעסייה ַא ןזעוועג ,ןבעגוצ

 סעומש ןיא לײטנָא ריא ןופ ןוא שיט-ביירש ןסיורג םוצ טצעזעגוצ ןדס יורפ

 רעד ןופ טיבעג םעד ףיױא טײקטנװַאהַאב ריא ךיוא ןרָאװעג רָאלק זיא

 ךיא בָאה -- !גוויז רעטוג ַא -- .רוטַארעטיל רעשידיי ,ןדיי ייב רוטַארעטיל

 ישידיי :טנייה ךיא טכַארט !גוויז רעטסעב רעד -- ןוא ,טכַארטעג טלָאמעי

 .ןדס בד --- םילשורי ןיא ערדעטַאק
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 רעוועקצוס םהרבא

 טנגוי ,ריביס ןיא טייהדניק ,ןָאגרָאמס ןיא 1912 ןריובעג
 רענליוו ןיא לכ םדוק ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי ,ענליוו ןיא
 ,דלַאװ ןיא רעטעּפש ,גָאט ןטצעל ןזיב ןטשרע ןופ ָאטעג
 .זירַאּפ ,שזדָאל :המחלמ רעד ךָאנ .עװקסָאמ ןיא רעטעּפש
 םורד :סעזייר-טלעוו עסיורג .ביבא לת ןיא 1947 טניז

 .עקירפַא םורד ,עקירעמַא

 ןריטנעמָאק וצ ןייש טשינ זיא סע ןוא ,לַאפוצ ַא רעכיז זיא ןעמָאנ ַא
 ךיא רעבָא .ךוב ַא סנייז ןגעוו טביירש ןעמ זַא ,רעטכיד ַא ןופ ןעמָאנ םעד

 ,ןײלַא םיא ןגעוו ָאד ביירש ךיא .רעכיב סרעוועקצוס ןגעוו טשינ ָאד ביירש

 רעטשרע רעד ןיא סָאװ ,ןעמָאנ ןייז טימ ןליּפש-רעטרעװ לסיבַא ךימ ךיא געמ

 ןוא עטכישעג טימ ןוא שדוק ןושל טימ ןדָאלעגנָא רעש רע זיא טפלעה

 -שילגניי-רדח רע זיא טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ןוא -- םה-ר-בא -- רוא טימ
 רע זיא .,לַאפוצ ַא רעכיז זיא ןעמָאנ ַא ,רעוו-עק-צוס :שירעפיטש-שידיי
 ?זיולב לַאפוצ ַא עקַאט

 :ךיל ַא ןיא ןיילַא ךיז רעוועקצוס טריטערטרָאּפָאטױא ױזַא

 ,ריביס ןופ ןכײט יד ףױא עירק ַא זיא עטַאט ןיימ
 ,עיליוו רעד ןבעל ןפיוה-רעטיישש ַא זיא עמַאמ ןיימ
 ,רימ ןיא יײז ןענעז עדייב רָאנ
 .עירק יד ןוא ןפיוהרעטייש רעד

 .רעסַאװ ןוא רעייפ .עירק-זייא ןַא ןופ טלעק -- ץיה-ןפיוה-רעטייש
 ןופ עבַאגפיױא יד .ןעמערטסקע .תוחוכ עוויטיזָאּפ ןוא עוויטַאגענ .תוריתס

 טלעוו רעד ןיא .םָארטש ןייא ןיא ןפיול ןזָאל ,ןדניבוצפיונוצ ייז זיא רעטכיד

 טלעוו רעד ןיא ,טכיל -- ןעגנודניברַאפ יד ןופ טרעוו עירטקעלע רעד ןופ

 ,רעדיל --- ןעגנודניברַאפ יד ןופ ןרעוו רוטַארעטיל רעד ןופ

 -יצַאב ענייז ןיא ,ןבעל ןטַאוירּפ ןייז ןיא רענזירּפָאק ַא זיא רעוועקצוס

 -לעזעג ַא רע טגָאמרַאפ טרָאפ ןוא .טניירפ עכיירלַאצ ענייז טימ ןעגנוא

 רעווש .טרעדנווװַאב ףיט לָאמניײא טשינ בָאה ךיא סָאװ ,ןילּפיצסיד עכעלטפַאש

 ןופ לַאנרושז םעד ןופ רָאטקַאדער ַא ןופ ןיורק יד זיא קידנרָאד ןליפַא ןוא

 ךיז רעווש ."טייק ענעדלָאג יד, רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןלַאנרושז

 ךיא בָאה .סנונמא ןוא סהמלש ןוא סמולשבא ליפיוזַא ןשיוצ ןגעװַאב וצ

 רעדָא ,סעומש יװ רעמ וליפַא ,סעומש ןפרַאש ַא רעייז טרעהעגוצ לָאמַא
 רעוועקצוס .טייק רענעדלָאג רעד ןופ ףיוה ןפיוא .. .סעומש יו רעקינייװ רָאג
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 בָאה טנװֶא ןבלעז ןיא רעבָא .ןבילבעג קידלוש טשינ רעפטנע ןייק זיא

 עדייב ןוא גנוציז רעכעלטפַאשלעזעג ַא ייב ןעזעג סעומשיילעב יד ךיא

 טרעדָאפעג טָאה ױזַא לייוו ,ךַאז רעסיוועג ַא רַאפ ןעמַאזוצ טמיטשעג ןבָאה

 רעד ןיא אליממ ןוא לארשי תנידמ ןיא רוטַארעטיל רעשידיי ןופ ליווו סָאד

 יו רעמ זיא לארשי תנידמ ןיא שידיי ראפ וטפיוא סרעוועקצוס ,טלעוו

 לייו -- ןצַאשּפָא סע טעװ דיתע רעד רָאנ סָאװ ,תוחילש זיא סע ,וטפיוא

 ןכַאז יד ןגעװ ביל טשינ טָאה רעוועקצוס .עוויטקעּפסרעּפ טימ ןעמַאזוצ

 ןוא רעקידנביוהרעד יוװ ןײזטסוװַאב ןייז ןיא ָאד רעבָא ןענעז יז .ןדער וצ

 .לוע רענעביוהרעד

 קינייװעניא לקסומ רעדעי .שיגרענע רעיײז זיא םינּפ סרעוועקצוס

 ,טרָאד ןוא ָאד רָאנ ,ןָא טשינ סע ךיז טעז ןסיורד ןיא שטָאכ -- טנַאּפשעגנָא

 ףיוא ןוא ןרעטש ןכיוה רעייז ןפיוא ,רעדָא רעטלוב ַא ,לָאמַא רָאנ ךיוא ןוא

 שטָאכ ,רעדיל ענייז טנַאּפשעגנָא קינייװעניא ךיוא ןענעז ױזַא .ןפיילש יד

 .ןָא לָאמעלַא טשינ ךיוא סע ךיז טעז רעמינּפ ערעייז ףיוא

 ענערישעגצרוק ןלירב עסיורג ,עניד קידנעטש טגָארט רעוועקצוס

 ,קַאב לטירד ַא ןיא זיב ןפיילש יד ייב רָאה עכעלגנעל לסיבַא טפָא ,סעצנָאװ

 -לקנוט רעייז ןענעז רָאה ענייז .ערעגניי יד רקיע רעד ,ביל סע ןבָאה ןטעָאּפ

 -- ןיורב לָאמַא ןוא ןירג-לקנוט לָאמַא ןגיוא יז ,ץרַאװש טעמכ ,ןיורב

 לארשי ץרא ןיא .למיה ןיא ןוא דױע רעד ףיוא גנומיטש רעד ןופ קיגנעהּפָא

 זַא ,ךיז טכַאד -- טדער רע ןוא עניב ַא ףיוא טייטש רע זַא .ױזַא סָאד זיא

 זיולב זיא רע זַא ,ןעמ טעז ,ריד וצ רעטנענ טמוק רע זַא ןוא ךיוה זיא רע

 עמיטש עשיגרענע ןַא רעייז ןוא עוויטיניפעד ַא רעייז טָאה רע .ךיוה-לטימ

 -- טרָא ןופ ןוא ןביוהפיוא גנירג רעייז יז ןעק רע ,לַאטעמ ךס ַא רעייז טימ

 עמיטש ןייז ןיא טײקשידָאלעמ ָאד זיא ךָאד ןוא .ןַאלּפָארע-טעשזד ַא יוװ ױזַא

 רע טביה ךעלטנפע ןדער ףרַאד רע זַא .ןרעג רעייז םיא טרעה ןעמ ןוא

 טגייל ןַאד ,םלוע ןרַאפ םוטש ןייטש עלייוו ַא טביילב ,לוטש ןופ ףיוא ךיז

 ינָאק ןשטנעב-טכיל םייב סעמַאמ יוװ ,םינּפ ןרַאפ טנעה עדייב קעװַא רע

 -- -- ןוא םוקילבוּפ םעד טימ ךיז טריטקַאטנָאק ,תובשחמ יד טרירטנעצ

 ,רעירפ לָאמעלַא טסייוו רע .ןעמוקוצּפָא יבַא ,ױזַא םתס טשינ לָאמניײק טדער

 .ךיוא טריזיװָארּפמיא רע זַא ,רָאלק זיא סע רעבָא ,ןגָאז וצ טָאה רע סָאװ

 .רעדיל ענייז ןיא סעדער ענייז ןופ ןֹרוּפש רעטעּפש ןעמ טניפעג טפָא

 .תויח עשיטָאזקע עדַאטס ַא יװ ,ךָאנ םיא טייג תוישעמ עדַאטס ַא

 טנגוי יד ענליוו ןוא טייהדניק יד ריביס ןוא טייחדניקרוא יד -- ןָאגרָאמס

 םילשורי ןיא טייקשידיי:שידי רעד ןופ ןרָאי ענעדלָאג יד ,0

 -גנוי ןופ םירבח יד ,עיזַאנמיג עשידיי ,ןעזייר ןמלז ,קַאבלוק השמ ,עטילד
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 ןַאלּפָארע ןַא ןיא ילפ רעד ,דלַאװ רעד רעטעּפש ,ענליוו ָאטעג ,ָאוװיי ,ענליוו

 ,סיצאנ יד ןגעק גירק ןקילייה ןופ ,עװקסָאמ ןיא ןרָאי יד ,עװקסָאמ ןייק

 ןיא רוטַארעטיל רעשידי רעד ןופ טגַאװחרזמ רעד טימ ןשינעגעגַאב

 שזדָאל רעטעּפש ,תודע סלא סעצָארּפ רעגרעבנערינ םייב רעטעּפש ,דנאלסור
 סעזייר עסיורג ןוא ,לארשי תנידמ רעדייא ךָאנ ,לארשי ץרא ןוא זירַאּפ ןוא

 -רעד וצ ביל טָאה רעוועקצוס .עקירעמַא םורד ,עּפָאריײא ,עקירפָא רעביא
 -דלַאװ יד רקיע רעד ןוא .תוישעמ ענייז ןליּפשוצסיוא לסיבַא וליּפַא ,ןלייצ

 ,רידנַאמָאק ַא ןגעו -- השעמ ןייא ןוא .ןרעה ןוא ןרעה ןעמ ןעק תוישעמ
 לזעלג ַא קיאור ןעקנירט וצ ןעגנוווצעג ןיקסניגרעשטַאק ןוא םיא טָאה סָאװ

 ןגעװו ןעגנודלעמ טימ ןטעפַאטש ןעמוקעג ןענעז ןטייז עלַא ןופ תעשב ,ייט

 טזומעג רעוועקצוס רימ טָאה -- -- סיצַאנ יד ךרוד גנומעקכרוד-דלַאװ ַא

 ךָאנ השעמ ַא דניק ַא טליײצרעד ןעמ יו ,ןלייצרעד לָאמ ןצוט ַא רשפא

 .טליּפשעגסױא השעמ ענדושט יד רע טָאה טמעטַאב ױזַא ,לָאמַא ךָאנ ןוא

 ןייז ןוא עיזעָאּפ רעשידי וצ עביל סרעװעקצוס זיא ךעלרעדנווז

 השמ ןוא קַאבלוק השמ .ביל טָאה רע סָאװ ,ןטעָאּפ עשידיי ענעי ןעקנעדעג

 םיא זיא שאוהי ,ןענעװַאד סָאד דיי רעמורפ ַא יו רע ןעק ןרעּפלַאה בייל
 ,עשיטסינָאיצקעפרעּפ ַא ללכב זיא עיזעָאּפ וצ גנואיצַאב ןייז .טנעָאנ קרַאטש

 ַא ןיא ןזיירג-קורד .רעדיל עדמערפ וצ ױזַא ןוא דיל םענעגייא ןייז וצ ױזַא
 רעקידעבעל רעד ןיא ךעטש-לדָאנ יוװ ייו םיא ןעוט ךוב-רעדיל שידיי

 רעוװעקצוס .ךרוד ןוא ךרוד סע טמענ רע ,טשינ רע טנעייל דיל ַא .טיוה

 רעד -- טָאה סָאװ ,ןסעלעיעל .א טפַאשביל סיורג טימ לָאמעלַא טקנעדעג

 ןייז ןיא ןעזרעד םיא ןטעָאּפ עשידי ערעטלע יד ןשיװצ -- רעטשרע

 רעבָא ,רעטכיד עשידיי עטלַא וצ גנואיצַאב ןייז זיא לופטעטעיּפ ,טכיל תמא

 ןפיט טימ רע טגָאז טפָא .טשינ רע טלַאה תוטשּפ רעסיורג וצ רעייז ןופ
 ,רעדיל סנעזייר םהרבא טנעיײלעג -- לשמל -- טנייה טָאה רע זַא ,טסנרע

 ןָא גנוטכיד ...ןיטשרַאפ טנעקעג טשינ ןפוא םושב ייז טָאה רע רעבָא

 ענייז ןיא רָאמוה ךסַא רעוועקצוס עקַאט טָאה ,רַאבקנעדמוא זיא רָאמוה

 רעכיג סע זיא -- ןיוש ביוא ןוא .טשינ רע טלייצרעד ןציוו ןייק .ןסעומש

 .עקסעטָארג רעד רַאפ ןיז ַא ללכב טָאה רע .ץיוו ַא יו קסעטָארג א

 -עגנָא רעוועקצוס טָאה ןעגנוציז ןופ טייקילײװגנַאל יד ןביירטרַאפ וצ

 יד ,רימ ןבָאה .שילגנע ןיא סע ןעמ טפור "ןעלדוד, .ןענעכייצ וצ ןביוה

 עװַאקישט רָאג ןענעז סָאד זַא ,טקעדטנַא ,ןעגנוציז יד ןופ סרעציזטימ

 ןופ סיּפע ךיז ןיא ןבָאה ייז ,ךיז ןיא ליטס ןבָאה ייז ןוא ןעײרעטלַאטשעג

 ןיא 'ןעגנוביירשַאב עצרוק, עפרַאש-רָאלק עכלעזַא שטָאכ ,ענדושט ענייז

 תמא ןַא ףיױא ךיז טָאה רעוועקצוס זיב טיירב ױזַא ,גנַאל ױזַא .עזארּפ
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 ,טכַאדעג רימ ךיז טָאה לָאמנייא טשינ .ןלָאמ וליפַא ןוא ןענעכייצ וצ ןעמונעג

 ןיא רעמינּפ ןענעז סָאד זַא ,ןעגנונעכייצ ענייז ןופ רעמינּפ יד קידנעעז

 עסיורג סָאד רָאפ טמוק סע וװ ,ןלַאנַאק יד ןיא סענורַאּפש יד ןופ טכיל

 ,עדַאילַאנַאק רעשירעטכיד ןייז ןופ ליּפש עשירָאטסיה עשידיי עלַאנָאיצַאנ;

 ."טַאטשמיײהעג , עמעָאּפ רעטכיד ַא ןופ ןבעל ןיא רעקילָאמניײא ןייז

 קָאטש ןטרעפ םעד ףיוא םייה סרעוועקצוס ןיא ןזעוועג זדנוא זיא טוג

 לַארענעג סָאג רעד ףיוא ,עינָאלָאק רעשינַאקירּפַא .ג .א רעד ןיא ביבא לת ןיא
 זיא סָאװ ,ןעלדיירפ ןייז ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא טוג ,13 רעמונ .,סטאמס

 ןענעז המשנ ןוא ףוג ווו ,דלַאװ ןופ ןּפמוז יד ןיא ךאלמ רעטוג ןייז ןזעוועג
 ,הניר לרעטכעט ןייז ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא טוג ,זדלַאה ןזיב ןעקנוזעג

 ,רעטָאפ סרעוועקצוס וצ ךעלנע רעכיג ,רעטכַארטרַאפ רעד ,רעקירעינעצ רעד

 ןטצעל ןייז רָאי קיסיירד ענייז וצ טָאה סָאװ ,ןסַאלב ןוא ןטכַארטרַאפ םעד

 -- עלערימ לרעטכעט קירעי-ייווצ ןייז ןוא ,ריביס ןיא טכיוהעגסיוא םעטָא

 רעזדנוא ןטימ ןיא טָאה סָאװ ,ךעלעגייא עקידעכַאל עקידכעלייק יד טימ

 ןופ םעלבָארּפ טּפױה םעד -- רעדיל ,רעדיל ,רעדיל ןגעוו סעומש ןפיט

 עפַאש רעד ןופ ץיּפש ןפיוא ןסקַאװסיױא טנעקעג גנולצולּפ -- טלעוו רעד

 רעלופ א ןיא ןעקשולּפ ריא טרעהרעד רָאג ןבָאה רימ רעדָא ,זדנוא רעביא
 טָאה יז ןוא .ךעלעדיילק יד טימ עקַאט ןוא רעמיצ:דָאב ןיא רעסַאװ ענַאװ
 ךיז יז טָאה -- בוט ,בוט :םיווש ריא ןיא ןרעטש טזָאלעג טשינרָאג ךיז

 ,לרעטכעלעג ךיג ,ךיג ריא טימ טכַאלעג ןוא טעקשוילּפעג

 זַא ,עז ךיא ןוא ליפָארּפ-עּפ-רעװעקצוס ןיימ ןעייל ןוא ןעייל ךיא ןוא = |
 ןיז טשינ םעד בילוצ טעװ רע ןוא םיא ןיא ןענעז סנטָאש קינייװ וצ

 טייג סע ןוא ...סקידנטָאש סיּפע ?טלעפ סָאװ :ךיא טכַארט .טלוב גונעג

 ייב ךיז טּפַאכ סע ןוא ןקיכלימ םעד היבוט ןעגנַאגעג זיא סע יװ רימ

 | ; סױרַא רימ
 םיא בָאה ךיא ,רבח רעטוג ַא טושּפ ץנַאג ,רבח רעטוג ַא זיא רע ןוא

 ַא רעדָא טיונ ןיא רבח ַא תובוט עכעלשטנעמ עטושּפ ץנַאג ןוט ןעזעג טּפָאו
 .רבח ןטױט ַא ךָאנ ןעזעג ןענייו םיא בָאה ךיא ןוא ,טיײהקנַארק ןיא רבח
 ,..תונורסח ענייז רַאפ ביל ךיוא םיא בָאה ךיא .רַאפרעד ביל םיא בָאה ךיא ןוא
 ?טשינ ייז טָאה זדנוא ןופ רעוו

1957 

 '"יךױט רעד וצ עדָא; סרעוועקצוס םהדבא |

 ןוא רענליוו ַא -- רעוועקצוס םהרבא זיא םיקהבומ םינמיס עלַא טיול

 ןיא עטשרע יד ןופ רענייא -- לארשי תנידמ ןיא בשות ַא 1947 ףוס טניז

 ןדיי ייב רעטכיד ,רעטכיד עשידיי ,שידיי ןיא רעטכיד יד ןופ עייר רעד
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 םוכס ַא ךָאנ זיולב טשינ לָאמנייק זיא ךוב יינ ַא סנייז .גָאט ןקיטנייה םייב

 ,עכיירלָאצ טינ ,ענייז ןופ הרוש רעד ןיא ךעלטעלב ליפיוזַא ןוא ליפוזַא ןופ
 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע .ןבעל ןייז ןופ ןרָאי יד גילדעוו ,ןעגנולמַאז

 עיײנ ַא ,תוכיא רעיינ ַא לָאמעלַא זיא ךוב יײנ ַא סרעוועקצוס .1912 רָאי

 -- ןקוקוצ םעד וצ רעטנענ ךיז זומ ןעמ ןוא .סעיינ סיּפע ללכב .טעטילַאװק

 ןופ יַאס ןוא גנַאג ןלעודיווידניא ןייז ןייטשרַאפ ןופ לקניווקוק םעד ןופ יַאס

 יוװ --- ןײרַא ךיז ןסַאּפ רעכיב יד רעכלעוו ןיא רוטַארעטיל רעד ןופ לקניווקוק

 ןעמער ןיא רעדליב

 132 ."ביױט רעד וצ עדָא; טסייה גנולמַאז עיינ ,סרעוועקצוס ,ןייז

 -- שינכעט ןייר ןיוש .טקורדעג ןוא טריגירָאק רָאלק-לָאטשירק ,ןטייז

 ןדעי רעביא טָאה ָאד זַא ,שוריפב טליפ ןעמ .ץַאלּפ ןייז ףיוא טרָאװ סעדעי

 ,טייוו טעז גיוא-רעטכיד טכע ןַא ןוא .גיוא-רעטכיד ךַאװ ַא טכַאװעג טרָאװ

 רָאנ טשינ -- בױט ַא ןופ גיוא סָאד יו עקַאט ,םישוח עלַא טימ טעז ,טייוו

 גַאלרַאפ םעד -- 1955 עטַאד יד טגָארט ךוב סָאד ...היארה שוח םעד טימ

 ,ביבא לת --- ''טייק עגעדלָאג

 יד .הרואכל -- ןלייט עקידנעטשבלעז יירד ןיא טלייטעג זיא קרעוװ סָאד

 עירעס ַא .רעדיל עקיפָארטסריפ ןעצ ןיא עמעָאּפ ַא -- ביוט רעד וצ עדָא
 .עקירּפַא רעביא העיסנ ַא ןיא ענעבירשעג ,רעדיל -- "!טכַאנייב ןטנַאפלעה,

 עזָארּפ רעשימטיר ןימ ַא ןיא ,"ןעגנוביירשַאב עצרוק,, ןצפופ --- ףוס םוצ ןוא

 ."םוירַאװקַא רענירג, ןעמָאנ ןקידתופתוש ןרעטנוא

 -- טשינ תוכייש ןייק ןבָאה סָאװ ,ןכַאז יירד --- הרואכל רעדיוו ןוא
 -- ןטַאט ןייא ןופ רעדניק עקידשרעדנַא יירד ןענעז ייז סָאװ ,סָאד ןדייס

 ךיז ןעמ טרעה ,ןײרַא ןכַאז יד ןיא רעטנענ ןעמ טקוק רעבָא .טעָאּפ םעד
 ןופ ץעגרע -- סרעייז ךיז ןפוררעביא סָאד ןעמ טרעה --- ןיירא ייז ןיא רעפיט

 ןופ תולוק יד טשינ .ךיוה רעטסכעה רעד ןופ ץעגרע ,ףיט רעטספיט רעד

 :רעדיוו יד דלַאב רָאנ -- ןעמ טרעהרעד ךיז ןפוררעביא ןטנעָאנ רעייז

 ...תולוק

 -- "עדָא, ,טוג ונ ."בױט רעד וצ עדָא, טסייה ךוב עצנַאג סָאד
 ,ךעלרעייפ :טסייה ןוא טרָאװ שיכירג ַא זיא סע .זיא סָאד סָאװ ןעמ טסייוו
 סָאד רימ ןעײטשרַאפ .טרירגעטניא קיזומ טימ הליחתכל דיל .דיל קידבוט םוי

 ןופ ןטייצ יד טניז לָאבמיס זיא בױט ? ייביוט,, טסייה סָאװ רעבָא --- ,טרָאװ

 "ניא ןַא ןיא לָאבמיס ?!לָאבמיס זיא סָאװ ןוא ?ױזַא טשינ ...לובמ ןרָאפ

 ןוא ןטכענ ,המשנ ןוא ףֹוג ,טייקרָאלקמוא ןוא טײקרָאלק ןופ גנורירגעט

 .ןגרָאמ
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 עכעלדנעטשרַאפ ןטסרעוװש םוצ סרעוועקצוס זיא !'ביוט רעד וצ עדָא , יד
 ןיא יװ סיּפע זיא סע .עטסשיטעַאּפ סָאד טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא ,ךוב
 םעד טסלָאװ וד יו .דנאטשוצ:םולח ןכַאװ ןימ א ןיא ןבירשעג ןצנאג
 וטסיטש טָא ןוא ...גנוטכיד ןייז ןופ רעמַאק רעד ןיא טכוזַאב רעטכיד
 ןטפאשדנַאל יד ריד טזייו רע ןכלעוו ךרוד ,רעטצנעפ םעד ייב םיא טימ
 ריד טגָאז גנולצולּפ רָאנ .רעדיל עכעלטנייוועג ענייז ןופ רעדליב יד ןוא
 טשינ זיא סָאד -- :דוס ןסיורג ַא יו ,םייחעג ןפיט ןיא גָאז ַא רעטכיד רעד
 רע ןוא ...רערעדנַא ןַא ָאד זיא סע -- תמא רעד טשינ ןיא סָאד ,ץלַא
 ךרוד רָאנ ,םורַא לקנוט זיא סע ןוא ,רעטצנעפ רעדנַא ןַא וצ ךיד טמענ
 ןפיט ,ענעעזעג טשינ לָאמניײק ךָאנ ןטפַאשדנַאל וטסעזרעד רעטצנעפ םעד
 וטסעזרעד ןרעטש ןוא ,ןטרָאג ןקידנעילב ַא םיא ןיא ןוא טסָארפ ןוא יינש
 ערעדנַא ,ענעעזעג טשינ טציא ויב לָאמנייק ךָאנ ,סעיצַאלעטסנָאק ןוא
 רעטכיד רעד ןוא -- -- -- ןעמַאװצ ץלַא ןוא ןענוז ערעדנַא ןוא תונבל
 -- תמא רעד זיא סָאד טָא -- :ןָאט ןיא דוס רעמ ךָאנ טימ טציא ריד טגָאז
 סע טסייטשרַאפ וד זַא טסליפ וד ?וד ןוא -- -- -- טלעװ יד זיא סָאד טָא
 ץלַא טימ טסייטשרָאפ וד רעבָא ,טשינ לייוורעד סע טסייטשרַאפ וד ,טשינ
 טרעלקעגפיוא ךיא טלָאװ ױזַא טֶא ...ףיט סע טסליפ וד זַא ,םישוח ענייד
 .רעוועקצוס םהרבא ןופ טסעמרַאפ ןסיורג ,םעיינ םעד

 .המשנ רענענייא רעד וצ עדָא עמיטניא ןַא -- !'ביוט רעד וצ עדָא, יד
 ןוא --- ןיטשרַאפ וצ ןיימ םעד ןטירד ַא ָאד רעווש זיא .ריא טימ ןגָאלַאיד
 .רמאמ ןצרוק ַא ןיא ןבעג וצ ןייטשרַאפ וצ םענייא ךָאנ גנירג טשינ יאדווא

 ןיא 'ןעגנוביירשַאב עצרוק,, ןצפופ יד --- ךוב ןופ לייט רעטירד רעד
 -רעטסיוא רעטיול ןופ טעמכ וצרעד ךָאנ ןענעז סָאװ ,עזָארּפ רעשימטיר ַא
 ךופ טנעמירעּפסקע רעטגַאװעג ַא ןענעז -- טלעטשעגפיונוצ רעדליב עשיל
 -ַאב עצרוק ,רוטַארעטיל רעשידיי רעצנַאג רעזדנוא ןיא טגַאװעג .רעטכיד
 ןלייצרעדרעביא ייז ךעלגעממוא טעמכ רעבָא -- ןעגנולייצרעדיןגנוביירש
 השעמ ןייא ,םילוגליג עטסקינייװעניא טימ לופ ןענעז ייז .ןפוא ןטושּפ ַא ןיא
 טנעק ריא ביוא ...ןקור סרערעדנַא רעד ףיוא גנולצולּפ סױרַא טגנירּפש
 ירוחאמ קילבניײרַא ןַא ןענעז ןעמאזוצ תוישעמ עלַא ןוא : ןלעטשרָאּפ סע ךיז
 רעד ןיא רעטכיד רעד טגָאז ױזַא טָא ,טציא םעד ןוא טנייה םעד ןופ דוגרּפה
 ןיירַא קוק ךיא :המדקה ןימ ַא זיא סָאװ ,''גנובײרשַאב רעצרוק,, רעטשרע
 .גנוי ,רעמינּפ ענערָאפסָאפ עקילָאצמוא .שיפ יוז ָאד ןעמיווש ןשטנעמ ---
 ץנַאג ַא ןעזעג ייז בָאה ךיא סָאװ ,עלַא .םענייא ןיא טלַא-גנוי ןוא .טלַא

 עלַא ;ץנעטסיזקע רענירג ַא טימ טבלַאזעג ייז טָאה טוט רעד ןוא ןבעל

 רעקיטפול ,רענעדייז ןימ א ןיא ,םירָאװקַא םענירג םעד ןיא ייז ןעמיווש
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 עקיזיר ַא ,טעטש ,רעדלעוו ,ןכייט ייז רעטנוא !עטױט יד ןבעל ָאד .קיזומ
 ַא ןופ טלַאטשעג ןיא ןוז יד םורַא טמיווש ןביוא ןוא ,עּפַאמ עשיטסַאלּפ
 רָאמפ יצ ןוא םינכש ,טניירפ ,עטנַאקַאב ןעקרעד ךיא .שטנעמ ןקידרעייפ
 ,ןעלכיימש ענירג טימ ןרעפטנע ייז !ןגרָאמ טוג :טוה םענעיורטש ןיימ ייז
 -- -- -- ןעגניר ענעכָארבעצ טימ ןייטש ַא טרעפטנע םענורב ַא יו

 רעשילרעטסיוא רעייז ןיא -- רעדליב עלַא יד טָא ןיא ןײרַא ךיז טפיט
 -סיוא ןַא ןבירשַאב ךָאד טרעוװ ָאד ,טײקשיטסילַאער ,ָאי ,טײקשיטסילַאער

 .ןורכז םענעגיא םעד ןופ ףיט רעד ןיא עטיוט טימ שינעגעגַאב עשילרעט

 ,טסייה סָאד סָאװ ,ןרעוו רָאלק רעייז דלַאב ךייא טעװ ןעניז םעד ןיא ןוא
 רעקיטפול ,רענעדייז ןימ ַא ןיא ,םוירַאװקַא םענירג ןיא ןעמיווש ייז זַא

 ...קיזומ

 רעוועקצוס ."ביוט רעד וצ עדָא, ךוב גנירג ןייק טשינ זיא סע ,ןיינ
 ןענעז סָאװ ,רעכיב יד ןיא וליפַא ,רעביירש רעגנירג ןייק טשינ ללכב זיא

 זיא טרָאד וליּפַא .ריפ-זיא-ייווצ-לָאמייװצ גנוריפסיוא ןוא עמעט רעייז טיול
 רעדָא --- יירד רעדָא ,יײװצ-לָאמ-ייווצ ןופ טַאטלוװער רעד לָאמטּפָא םיא ייב

 ...טרעדנוה רָאג

 -רעביא עשינַאקירּפַא ןופ לקיצ רעטסלטימ רעד זיא ןיוש ןטסגנירג םוצ

 לייט םורד ,ןשירעגענ םעד ןופ בגא (רעדיל ןיא ןבעגעגרעביא) .ןעגנובעל
 .ךעלנע ױזַא עלַא ךָאד ןוא ןדיישרַאֿפ ױזַא ןוויטָאמ יד ןענעז ָאד .עקירפַא ןופ

 ַא ןופ ןברַאפ יד יו ךעלנע ,ןגיוב -ןגער ַא ןופ ןרילָאק יד יו ךעלנע

 עשילרעטסיױוא -- ןויטָאמ טימ ללש ַא ָאד זיא ָאד ...רעדעפ-עווַאּפ

 יד -- ןשטנעמ ןופ ,ןסקיוװעג ןופ ,תויח ןופ ,לגייפ ןופ ןוויטָאמ .ןוויטָאמ

 .לגנושזד ןופ ןשטנעמ עצרַאװש עשילרעטסיוא

 רעדייא רעבָא .'ףיש:לגייפ יד, דיל סָאד ןריטיצ לופ ָאד לעװ ךיא
 םורד ,לודניא ןַא זיא רַאביזנַאז זַא ןסיוו וצ יאדכ זיא דיל סָאד ןענעייל
 יגערב םייב טרָאה לזדניא רעניילק ַא ,עקירפַא ןופ חרזמ ןיא ,רָאטַאוװקע ןופ

 טגיוועג ךיז טָאה לדנַאה-ןפַאלקש רעד ןעו ,טייצ רעד ןיא טָאה רע ןוא

 -- לייט-דרע וצ לייט-דרע ןופ קָאלג רעדליוװ ַא יװ ,ןטנעניטנָאק ןשיווצ
 רַאפ ײץַאלּפ-גַאלשמוא , ןימ ַא יו טנידעג --- עקירעמַא ןוא עּפָאריײא ,עקירפַא
 ןרָאװעג טּפעלשעג טענַאד ןופ ןענעז סָאװ ,סרעגענ רעטנזיוט רעטרעדנוה יד
 :דיל סָאד זיא טָא ."ןטלעוו עיינ, יד וצ ןפיש ףיוא

 ןזיווַאב ךיז טָאה ףישלגייפ ַא

 ,.רַאביזנַאז ופ גערב םענירג סייב

 ,?גייפ זױלב -- טשינ ןעמ טעז ןשטנעמ ןייק
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 .רַאב יזנַאז יזנַאז :ןעגניז סָאװ

 ירבילָאק ַא זיא ןַאטיּפַאק רעד

 ,רַאה ַא יו רעדור םייב טציז ןוא

 ןסָארטַאמ יד ןענעז קידנעטש טשינ

 רַאביזנַאז יב ףױש רענעי ףױא

 :ןעגנתזעג ןוא לגייפ ןזעוועג

 ,ןַאב-יזנַאז-יזנַאז

 .זדָאלעג ןעוועג זיא ןסקיב טימ

 ,רַאביזנַאז ייב ףיש יד לָאמַא

 ימָאלַאמ רערעביױצ רעד טָאה'ס רָאנ

 .רַאפרעד טסעפ טימ יז ןגָאלשעג

 -- ימָאלַאמ -- ןוטעג זָאלב ַא טָאה רע
 רַאביזנַאז לזדניא םענירג ןופ
 -- ירגיירג םױב םעתפ ןטילב יד
 ,ראשז יו טור ,ןטילב עטמסראפ
 ,ןסקיב טימ ףיש יד ,ףיש רענעי ףױא

 ,.רַאביזנַאז ןגעק ןסקיב טימ

 ןטעלעקס טרָאד ןגיל רעבירעד
 .רעצ ןָא ןרעשטיווצ לגייפ ןוא
 ,לגייפ ןענעז ןסָארטַאמ יד ןוא
 .רַאביזנַאז ןייק ןָא ןעמוק סָאװ
 ירבילָאק ַא זיא ןַאטיּפַאק רעד

3 

 .רַאה ַא יו רעדור םייב טציז ןוא

 ,לגייפ זיולב -- טשינ ןעמ טעז ןשטנעמ ןייק

 .רַאב יזנַאז יזנַאז :ןעגניז סָאװ

 רע שטָאכ סָאװ -- רעטכיד ַא ןרָאי ענייז עלַא זיא רעוועקצוס םהרבא

 לָאמעלַא ךיוא רעבָא רע זיא -- םרָאפ ןופ רעטסיימ רעסיורג ַא זיא

 ןטירד רעזדנוא ןופ רעטכיד רעד ךָאד זיא רע ...לַארָאמ ַא טימ רעטכיד ַא

 םעד ןגעװ -- "טאטשמייהעג, עמעָאּפ עסיורג יד ךָאד זיא ענייז .ןברוח

 רעטכיד ןייא רָאנ סָאװ ,עמעָאּפ ַא .ָאטעג רענליוו ןופ ןלַאנַאק יד ןיא ןינמ

 - ןביירשפיוא ןבעל ןיא לָאמניײא רָאנ ןוא ןביירשפיוא ןעק קלָאפ ַא ןופ

 ,..קרעװ קילָאמניײא ןָא
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 וצ גנעוטשנָא ןַא טכַאמעג רעוועקצוס טָאה ךוב םעיינ םעד טָא ןיא
 -- טייקנייש ןיא רעמ ,טלַאהניא ןיא יו םרָאפ רעד ןיא ןוטרַאפ רעמ ןייז
 רעמ ןייז וצ .לַארָאמ ןיא יו --- טייקנייש עמַאזיורג ןייז ךיוא סע געמ
 "סקע רעד .טסילַאער יװ רעקיטסימ רעמ ןייז וצ .רעקיטע יו רעקיטעטסע
 רעשידייףיט טנורג ןיא ,רעד טָא טעװ יצ רעבָא .ןטָארעג זיא טנעמירעּפ
 ,טסייוו רעוװ ? געוו םעד ףיוא ןייג ןָא טציא ןופ רדסנ ןיוש ,רעטכיד

 ןיא רעדיל םוכס ַא ךָאנ זױלב טשינ זיא ךוב יײנ ַא סרעוועקצוס ,ָאי
 רעיײנ ַא ןוא ףיט רעיינ ַא ןיא ךיז ןבָארגנײרַא רעיינ ַא ךָאנ טרעיינ ,תומכ
 תוכיא ןלַאקיטרעװ ,םעיינ ַא ןופ ןכוז ַא --- ךיוה רעיינ ַא ןיא ןעילפניירַא
 ...ןעגנוטכיר עדייב ,ּפָארַא ןוא ףױרַא

 ןופ ייגנובײרשַאב עצרוק , ַא -- רעטרעוװ עכילטע ןיא -- זיא סָאד טָא
 .'ביוט רעד וצ ץעדָא, ךוב םעיינ סרעוועקצוס םהרבא

15 

 | ...'ניס-רה ןטימ גיא ףױא גיא

 רעבמעווַאנ-רעבָאטקָא ןופ ןכָאװ עקידלרוג יד ןיא זיא רעוועקצוס םהרבא

 "ףיוא-גיוא ךיז טָאה סָאװ ,רעטכיד רעשידיי רעקיצנייא רעד ןזעוועג 6

 -פיוא גנובעלרעכיא רעד ךָאנ טָאה רע ...יניס-רה םעד טימ ןפָארטעג גיוא

 רעד .'"יניס רבדמ ןיא,, ןפורעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םיריש עירעס ַא ןבירשעג

 סע זיא .תורוש ףלעוװצ טָאה דיל סעדעי ןוא רעדיל ןעצ ןופ טײטשַאב לקיצ

 ןעמוקַאב טרָאד ןבָאה סָאװ ,םיטבש 12 יד ןופ רּפסמ ןיא סע זיא רעדָא ,לַאפוצ ַא

 .רעטכיד ןטוג א ייב קילעפוצ זיא טשינרָאג םורָאװ ,טָאבעג 10 יד

 .רעדיל ןעצ יד ןופ עטניינ סָאד טסקעט ןלופ ןיא ןריטיצ ָאד ןלעוװ רימ

 ךיוא ןענעז ןוא ייטייק רענעדלָאג ,, רעד ןיא ןענישרעד ןעמַאזוצ עלַא ןענעז ייז

 1957 רָאי ןיא זיא סָאװ ,.ס .א ןופ "יניס רבדמ ןיא, ךוב םעד ןיא ַאד
 ,ביבא לת ,קעטָאילביב ץרּפ,, רעד ןופ גַאלרַאפ ןיא ןענישרעד

 ,הרושע ַא ןיא ךיז לעטש ןוא ךיׂש יד סױא וט --

 ןעקנעווש ךיד דמַאז סָאד לָאז ןוא ךיש יד סױא וט

 .הרובג ןתמ ןופ טייצ יד ָאד זיא דניצַא

 ןעקנעב ךופ םוהת ַא ,םוהת ַא זיא טייקליטש יד

 ,םרעטייל עקידנלַארטש יד ףױא ,ןביוא ןוא

 ,ןפיט עמאס יד ופ טרעטעלק הליפת א

 ,םרעטיימורט יד ןופ גנַאלק םייב ,ץרַאה ןיא טלָאוװ'ס יו

 :ןפילשעג ךיז טנעמיד ַא ןָא טנעמיד ַא
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 .רעדנױװשעג ןיוש ןעמוק םולש ןוא ור לָאז

 .האניש יד קעווַא זָאלב -- יניס ןיא גרַאב ןופ

 ,רעדניק ענייד טימ דנוב ַא יינספיוא דיינשרַאפ

 !ענירג ןרעוו ןדמַאז עטיור ןלָאז ןוא

 יץרּפ, רעד ךרוד טנדרָאעגנייא) ביבא לת טָאה --- 1957 תליחת -- זַא

 .רעדיל רָאי 20 סרעוועקצוס טנװָא ןסיורג ַא ףיוא טרעייפעג (י!קעטָאילביב

 יד ןופ רעביירש רעד טָאה -- !יניס רבדמ ןיא,, רעדיל 10 ענייז ןוא ןביירש

 ןענעז ייז ןוא סורג ןשירבח ןופ רעטרעוו טקישעגוצ ןטייוו רעד ןופ תורוש

 בקעי רעציזרָאפ םעד ךרוד ,טנוװָא ןפיוא ךיוה רעד ןיא ןרָאװעג טנעיילעג

 :רעטרעוװ יד ןשיווצ ןוא .לבבורז

 רעפיט ןייז ןעק סָאװ -- רעטכיד עטספיט ערעזדנוא ןופ רענייא זיא רע

 -- !'טאטשמייהעג ,, ןייז זיא סע יו

 ןעק סָאװ -- רעטכיד עטסנביוהרעד ערעזדנוא ןופ רענייא זיא רע ןוא

 -- ''יניס רבדמ ןיא,, יו רענעביוהרעד ןייז
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 יות ס -- יקסווַאט ס השמ
 .עינרעבוג רענדָארג ,לָאּפָאטנַא ןיא 1882 רָאי ןיא ןריובעג

 וצ ןסיירעביא טימ -- 1911 טניז .עשרַאװ ןיא ןרָאי

 .ביבא לת ןיא טניווװ ,לארשי ץרא ןיא -- רָאי עכילטע

 ,149---147 ןטייז ,1 דנַאב -- ןָאקיסקעל ןיימ : ךיוא עז

 רע .יקסווַאטס השמ -- לעיצנַאטסבוס רעייז רעבָא קינייו טביירש רע

 קרעװ ענייז .רעביירש רערַאבנעײל ַא רעייז ןוא רעדילָאס ַא רעייז זיא
 לַארָאמ ַא טימ תחנ ַא ןוא ענעסקַאװרעד רַאפ חור תחנ רעתמא ןַא ןענעז

 רעבליז טימ דלָאג ןענעז קרעוו ענייז .עכעלטנגוי ןוא רעדניק רַאפ ןעמַאזוצ

 עמוטש; ןגעװ תוישעמ ענייז טקנעדעג ןעמ שטָאכ .סַאלק ןיא רערעל ןרַאפ

 לָאמנייא ייז טנעייל ןעמ זַא םוראוו ,טוג רעייז תויח-בוטש יד --- '!טניירפ

 -- טרָאד ןוא ָאד רעדיוו ייז טנגעגַאב ןעמ זַא ,ךָאד ,ןורכז ןיא ייז ןביילב

 זיב לװָאט ןופ רעביא ייז טנעייל ןעמ ןוא ייז וצ וצ רעדיוװ ךיז ןעמ טּפַאכ

 .ענייז ךעלהשעמ עשילַאטנעירָא יד טימ ךיוא סע זיא ױזַא ןוא .לווָאט

 ַא ןיא טלעװ עצנַאג יד ןעז ןופ געװ ןקיזָאד םעד ףיוא ףױרַא לָאמניײא

 רעכעלריטַאנ רעצנַאג רעד טימ ןוא תויח-בוטש יד טימ ףיוה ןשיטַאבעלַאב

 :רָאי בלַאה ַא יו רעמ געוו םעד ןופ יקסווַאטס ןיוש זיא --- םורַא רוטַאנ

 ,ןגעוומוא ןוא ןגעוו ףיוא טלעוו יד ןכוז ערעדנַא ןלָאז ,ּפָארַא טשינ טרעדנוה

 ןיא ךָאנ ןענופעג ןיוש ץלַא טָאה רע -- ןעילפמורַא ןוא ןעורמוא ייז ןלָאז

 יגנילטשרע ןייז ,"ימראה ןבל,, ןייז ןיא טָאה רע ןעװ ,טנגוי רעירפ ןייז

 עלַא ןופ לָאבמיס ַא ןעזרעד ,לדרעפ טרַאּפשעגניײא ןַא ןגעוו גנולייצרעד

 .טנכערעגניײירַא שנ רב םעד ,ןשינעפעשַאב סטָאג ןופ ןרעטקַארַאכ

 -- קינײװ םיא ןריסערעטניא ייז -- ןושל ןגעוו סעירָאעט םוש ןָא

 -- '"יותס, ןעמָאנ ןטריזיַארבעה םעד ףיוא רעבירַא יקסווַאטס השמ זיא

 .רעקיטסברַאה רעד :ןושל"עמַאמ ףיוא ןסייה ,ליוו ןעמ זַא ,ןעק סָאד סָאװ

 טױל -- רוטַאנ יד יװ זיא יותס .טשינ רע זיא רעקיטסברַאה-יותס רעבָא

 לארשי ןיא ןוא .ויתס ןיא קיטעמוא ןוא ביבא ןיא ךעליירפ ,ןָאזעס םעד

 זיא רע ןוא .רָאי ןיא טייצ עטסנירג יד ,טסברַאה רעד ,ויתס רעד רָאג זיא

 ןוא רוטַאנ רעד ןופ ןעגנושרָאפ עקיבא ענייז ןיא ןוטרַאפ רעייז לָאמעלַא

 ןיא ןוא למיה ןפיוא ןוא דרע רעד ףיוא רבדמ ןוא יח ,חמוצ ,םמוד םעד

 עקיבייא ענייז ןיא רעמ ךָאנ ןוא .לארשי ץרא ןופ ןרעסַאװ עגרַאק יד

 סע ױזַאיװ ןוא -- טנייה לארשי ץרא ןיא ןבעל םעד ןופ ןשינעכיילגרַאפ

 ףרָאד ןשיבַארַא ןקיטנייח םעד ןגעוו ךוב ןייז .ך"נת ןופ תוא ןיא טניישרעד

 "שיטסירטעלעב ַא זיא ך"נת ןופ דליב ןקירעיטנזױטײרדרַאפ ןופ לגיּפש ןיא

 ...ןטיוצ עכעלטפַאשנסיװ ןָא קרעוורעטסיימ ךעלטּפַאשנסיװ
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 טניוו רע -- ביבא לת ןיא יותס השמ טימ םינכש ןזעוועג ןענעז רימ

 ךיא ןוא -- זיוה קיקָאטש:יירד ןגייא ןַא ןיא ,28 ךלמה המלש בוחר ףיוא
 ןייז טיול ּפיט רעשיזַאקוַאק ַא 77 רעמונ ךלמה המלש ףיוא טניווװעג בָאה

 סָאװ ,רעדליב עכעלטנגוי יד ףיוא ןעזעגסיוא טָאה רע יװ טקנוּפ ןוא עסַאר

 ןעגנולמַאז-ןעגנולייצרעד עטשרע ענייז ןיא שידיי ןיא ןענישרעד לָאמַא ןענעז

 -- עשרַאװ ןיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא טנעקעג םיא בָאה ךיא יוװ טקנוּפ ןוא

 ,טַאהעג דימת רע טָאה םינּפ ןיא ןשטיינק-ןוז עפיט ,עטנוזעג יד .יורג רָאנ

 טנַאה ַא טגיילעגוצ ןוא ףרָאד ןיא ןזעוועג ךסַא רעייז לָאמעלַא זיא רע לייוו

 רעדעפ יד זיא ןרָאי עטצעל יד ןיא טשרע .םירישכמ עשיפרָאד ערעווש יד וצ

 ,רישכמ:-סטעברַא רעקיצנייא ןייז

 עשירַארעטיל יד ןיא ןענעגעגַאב ביבא לת ןיא ךיז רימ ןגעלפ טּפָא

 ןײגמײהַא ןעמַאװצ טנוװָא ןיא טעּפש ןוא ,ייאולמ,, ןיא רקיע רעד ,ןבולק

 זיא -- םורַא דרע רעד טימ טרירגעטניא ןייטש רערשווש ַא יו --- שטָאכ

 ךרוד רוטַארעטיל תירבע ןוא רעשידי רעד טימ טרירגעטניא יקסוװַאטס
 םתס רוטַארעטיל רעד ןגעוו ןדער ןטלעז רע טגעלפ ,ןטפירש עדילָאס ענייז

 ,ךעלטלַאהניא ,ךות ןיא רעדָא רע טגעלפ ןדער .רעפעש עריא ןגעוו ןוא

 שינכעט רעדָא -- עשירעשרָאפ ןוא עשירעלטסניק -- ןטעברַא ענייז ןגעוו

 םיא טָאה רקיש רעד .ןעגנוצעזרעביא ןגעוו ,סעבַאגסױא עיינ ןגעוו --

 "יברע רפכ, ןייז ןופ גנוצעזרעביא יד טריסערעטניא קרַאטש לָאמלַא

 שדח הלוע םעד רַאפ קרעװ ךעלצונ ַא רָאג ןזעוועג טלָאװ סָאד .שידיי ףיוא

 טימ םענייא סע טרירגעטניא טייז ןייא ןופ .טניימעג טכער טימ רע טָאה --

 -- דנַאל ןופ רוטַאנ רעד טימ טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ך"יית םעד

 .רבדמ ןוא יח ,חמוצ ,םמוד

 ןגעו סעומש ַא ןּפינקרַאפ ןיקסווַאטס טימ ןלעו ךיא געלפ לָאמוצ

 ןייז ןגעו -- עקירעמַא ןיא טפַאשנטַארעטיל ןוא רוטַארעטיל רעשידיי

 ריא ןוא לייז ןילָאגרַאמ ַאננַא ןירעטכיד רעטמירַאב רעד ,יורפ רעקילָאמַא
 עקיטציא ןייז רעבָא -- ל"ז דנַאלזיא ןבואר רעטכיד םעד ,ןַאמ ןטייווצ

 רע יו ,טקוקעגנָא ךימ טָאה רע -- םעד ןופ טייוו ,טייוו ױזַא ןיוש זיא טלעוו
 טענַאװ ןופ טשינ טסייו ןעמ סָאװ .,תולוק תב עטייוו טרעהעג טלָאװ

 ...ןעמוק יז

 ןופ םוירעטסינימ-ןרעניא ןיא טייקכעלנעזרעּפ ַא -- ןוז סיקסווַאטס

 ןופ --- םילוגליג --- םילוגליג ,ןילָאגרַאמ ַאננַא ןופ ןוז ַא זיא ,לארשי תנידמ

 ,טלעוו-ףוס זיב טלעוװ:ביױהנָא
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 ןונגע ףסוי לאומש

 סָאד .1888 רָאי ןיא ,עיצילַאג ,שטַאשטוב ןיא ןריובעג

 רָאי ןופ ,1909 רָאי ןיא לארשי ץרא ןיא לָאמ עטשרע

 רעדיוו ןַאד טניז ,ןילרעב ןיא 1924 רָאי םעד זיב 23
 ןופ רָאטקָאד .םילשורי ןיא טניוװ .לארשי ץרא ןיא
 -רעטכעש ןופ ןעמוקַאב לטיט --- רוטַארעטיל רעשיערבעה
 ,ןיקשיסוא ,קילַאיב :םיסרּפ .קרָאי וינ ןיא רַאנימעס

 ,.סעקשטאשט :ןעמָאנ-החּפשמ רעקילָאמַא .לארשי תנידמ

 שינעגעגַאב עטשרע

 ןט11 םעד ןופ ןרַאולוק יד ןיא .ןיוו ןיא 1913 רָאי ןיא ןזעוועג זיא סָאד

 טימ טײרדעגמורַא טרָאד ךימ בָאה ךיא .טסברַאה .סערגנָאק ןשיטסינויצ

 ןַאמ ןגנוי ןסַאלב ַא רעייז ףיוא רעבמיא ןָא טזייוו .רעבמיא בקעי לאומש
 זיא סָאד טָא ,טסעז -- :טגָאז רע ןוא לקניוו ַא ןיא רעליטש ַא טציז סָאװ

 ןוא ןעגנולייצרעד עניילק ןופ טנעקעג ךיא בָאה ןעמָאנ םעד !סעקשטַאשט

 רעד, טפירשנכָאװ ַא ןיא שידיי ןיא עטקורדעג ,רעדיל ךיוא ךיז טכַאד
 בעגעגסױרַא ןוא טריגַאדער -- סעליהיריּפַאּפ עניד ,ענירג טימ -- ""רעקעוו

 טימ -- ליכשמ ַא ,דיי ַא ךרוד עיצילַאג-חרזמ ןיא טעטשיץניוװָארּפ ןיא

 סעקשטַאשט לייוו ,טרסומעג ךימ טָאה רעבמיא רעבָא --- .חקור ןעמָאנ םעד

 ,רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןיא טנַאקַאב טוג ןזעוועג טלָאמעד ןיוש זיא

 .ןרעטש עקידנעייגפיוא ,עסיורג יד ןופ רענייא יו

 ַא זיא ןונגע .םזירַאטעגעװ ןגעוו טסעומשעג ןוא ןעגנַאגעגוצ ןענעז רימ

 עכעלטע ןזעװעג טלָאמעד ןיוש סע ןיב ךיא ךיוא ןוא רעירַאטעגעװ

 ,גנַאל רָאי

 -- רעירַאטעגעװ ַא ןרָאװעג טלָאװ ךיא ךיוא :טסַאּפשעג טָאה רעבמיא

 ןעק ןעמ -- ךיא טכַארט -- ןשטיװַאר ןָא ךיא קוק ,ארומ בָאה ךיא רָאנ
 ...ארומ ךיא בָאה ,ףסוי לאומש .,ךייא ןָא ךיא קוק רָאנ ,ןלעטשנייא

 ,שינעגעגַאב רענעי ןופ ןבילבעג זיא סָאװ ץלַא סָאד

 שינעגעגַאב עטייױוצ

 טימ טנעגעגַאב ךיז טָאה רע זַא ,ןבעגעגרעביא רימ טָאה רבח ַא

 ןונגע .ןעמָאנ ןיימ ןרָאװעג טנָאמרעד זיא סע ןוא םילשורי ןיא ןונגע .י .ש

 -- עיצילַאג ןופ ןעמַאטש סָאװ ,רעביירש עשידיי וצ טײקכַאװש ַא טָאה

 ךוב ןיימ ןבָאה טלָאװעג טלָאװ רע זַא ,טגָאזעג רבח םעד טָאה רע ןוא

 ןופ יילמיה ןטעביז ןיא ןזעוועג ןיב ךיא ."רעדיל עניימ ןופ רעדיל יד,
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 סע ןוא טקישעג ךוב סָאד דלַאב ,ךעלריטַאנ ,בָאה ךיא ןוא גנורעדָאפ רעד
 ווירבקנַאד ןייק זַא ,טנרָאװעג רבח םעד ךרוד טָאה ןונגע .םיחבש טימ טײלגַאב

 לָאמניק טעמב טביירש רע זַא ,ןסייוו עלַא לייוו --- ןקיש טשינ רע טעװ

 ,ווירב ןייק טשינ
 ןעמ טּפַאלק ,1956 רַאורבעפ ףוס זיא סע .םישדח ייווצ קעװַא ןענעז

 ךימ טגערפ ןעמ .קָאטש ןטירד ןפיוא ריט ןיימ ןיא קיטימכָאנ ַא ןיא לָאמַא

 ןַאמ רערעטלע ןַא ןיירַא טמוק !ןיירַא טמוק !ַאי ? רעד ןוא רעד ןיב ךיא יצ
 ךיא ןעק סָאװ טימ -- :דלַאב גערפ ךיא ןוא --- םינּפ ןיד ןוא רעגָאמ ַא טימ

 קנַאד ַא חוכמ ןעמוקעג זיא רע זַא ,רעטנַאקַאבמוא רעד רימ טגָאז ? ןעניד

 טעב ןוא ןירַא ךיא טעב .ןונגע וצ ןרָאװעג טקישעג זיא סָאװ ,ךוב ַא רַאפ
 ,ףוס לכ ףוס ,ַאזַא בילוצ זַא ,הנעט רעניילק ַא טימ ןָא ביוה ךיא ןוא ןציז

 ןשטנעמ ןרעטלע ןַא ןעימַאב וצ ןזעוועג יאדכ טשינ זיא ךַאז רעקיטכיוו טשינ
 ןבושח םעד ןופ ןעמָאנ םעד ףיוא סגעװ ןייא ןיא ןיוש גערפ ךיא ןוא --
 ...ןונגע .י .ש עקַאט ןיב ךיא -- :רע טרעפטנע ...חילש

 לַאפ םעד ןיא רעבָא ...רעלטסניק עסיורג ןופ גנעג יד ןענעז ענדָאמ

 זיא סע ןוא .גנַאג םענדָאמ םעד רַאפ ןזעוועג רַאבקנַאד קרַאטש ךיא ןיב

 ןוא רעכיב ןגעוו ןוא רעביירש ןגעוז .ײלרעלַא ןוא ץלַא ןגעוו סעומש ַא קעװַא

 ןיא טלייועג טָאה ןונגע .רעדנעל ערעדנַא קנילדנעצ ַא ןוא עיצילַאג ןגעוו

 ,ןוז ַא םענייז טײלגַאב טָאה רע ווו ,הפיח ןופ קידנרָאפקירוצ -- ביבא לת

 -טפַאשטניירפ רעשינכעט ַא ףיוא ןרָאװעג טריגעלעד זיא סָאװ ,רעינעשזניא ןַא
 .ַאמרוב ןייק תוחילש

 ןייז טול יאס זַא ,טקרעמַאב ךיא בָאה סעומש ןופ ףיולרַאפ ןיא

 לסיבַא ןונגע .י .ש טנָאמרעד ןדער ןופ ןפוא ןייז טיול יַאס ןוא ןעזסיוא

 טנעקרעד דלַאב בָאה ךיא ןוא -- טגָאזעג .קנורט .י .י רעביירש ןשידיי םעד

 ךיא בָאה .ןגָאז טפרַאדעג טשינ סע בָאה ךיא זַא ,טסַאג ןיימ ןופ םינּפ ןיא
 ןעק ןונגע .י .ש סָאװ ,ןקנורט .י .י ןעמיר ןעמונעג ןוא ןטכירַאפ ןעמונעג

 רעד ןיא רוגיפ עסיורג ַא זיא סע .רוטַארעטיל רעד ןופ גונעג טשינ רשפא
 ןטנעמוגרַא עשירַארעטיל זַא ,טליפעג בָאה ךיא רעכָא .רוטַארעטיל רעשידיי

 זיא רע זַא ,תועט ַא טַאהעג בָאה ךיא זַא ,ןגָאז ןוא גונעג טשינ ןענעז

 -- :גָאז ךיא ןוא ןייא רימ טלַאפ .טעּפש וצ ןזעוועג ןיוש זיא ,ךעלנע טשינ
 ןייז טיול רעוו יבַא טשינ זיא קנורט היעשי לאיחי זַא ,ןסיוו ריא טזומ בגא
 טָאה ָאד טשרע ...לקינייא ךעלבייל ַא סרענטוק עלעיש בר זיא רע --- סוחיי

 ...ןסַאּפ ןעמונעג טָאה ךיילגרַאפ רעד ןוא טלכיימשעצ טסַאג ןיימ ךיז

 ...רעלטסניק עסיורג ןופ גנעג יד ןענעז ענדָאמ

 םענייז וצ ןרָאפוצ ףרַאד ןונגע .י .ש ןוא קעװַא ןענעז העש עכעלטע
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 טעװ רע ווו ןוא 'ןיליפת ןוא תילט טזָאלעגרעביא,, טָאה רע וו ,טניירפ ַא

 .יסקעט ַא טימ ןרָאפ וצ רָאפ גייל ךיא ןוא ּפָארַא רימ ןעייג .ןקיטכענרעביא

 יד ָאד זיא לעװש רעד ייב זַא ,ךיא גָאז .ךיא ײטשרַאפ .טשינ ליװ ןונגע
 ויױה םעד ןופ לעװש רעד וצ טקנוּפ ןריפ סָאװ ,ןסובָאטיױא ןופ עיצַאטס

 טלעטש ָאד רעבָא .ליימ עכעלטע ןופ ךלהמ ַא זיא סע ןוא .ןייג ףרָאד ןונגע ווו

 טימ טשינ טרָאפ רע -- טשינ ךיוא סָאד ליוװ ןונגע זַא ,סױרַא רָאג סע ךיז

 געוו ןגנאל ןצנאג םעד קעווא עילָאװאּפ ןענעז רימ ןוא ,ןסובָאטיױא ןייק
 זיא ןילוח תחיש ןייז ןופ טרָאװ סעדעי לייוו -- סע טָאה טניולעג .סופ וצ

 רעשירבח ַא וצרעד ןוא הצלה עכעלמיטסקלָאפ ַא -- רעבליז טימ דלָאג

 יד ןופ זיא ןעמ ןעוו ךיוא ,ןשטנעמ יו רעמ טשינ זיא ןעמ .ךיוא ץעביק

 ,רוטַארעטיל ַא ןופ עסיורג רָאג

 ...רעלטסניק עסיורג ןופ גנעג יד ןענעז ענדָאמ
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 שינעגעגַאב עטירד

 א

 -טפַאשלעזעג ןיא טכייל ןוא גנירג ױזַא ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ ןענַאהרַאפ

 .לטניוו:גנילירפ ַא יװ גנירג ױזַא ,גנַאגמוא ןשירבח ןיא ,ןעגנויצַאב עכעל

 ַא ןדער ןוא ןלעטשּפָא ךיז לטניוו-גנילירפ ַא טימ ןעק ןעמ יו טקנוּפ רָאנ

 וצ ךיז ןשטנעמ יד טָא טימ גנירג ױזַא ןָא טינ טמוק סעּפע ױזַא --- טרָאװ

 .חוכיוו םעניילק ַא ףיוא ,סעומש ַא ףיוא ייז ןלעטשּפָא ןוא ןענעגעגַאב

 ןטלָאוװ ייז יוו ױזַא טָא ,גנירג ױזַא ןביירש סָאװ ,רעביירש ןענַאהרַאפ

 ןטלָאװ ייז יו יױזַא .ןעּפ רעד טימ טרירעגנָא טשינ ריּפַאּפ סָאד ללכב

 -ּפעשעג רָאנ ,טדערעג טשינ וליִפַא ןטלָאװ ייז יו ױזַא ,ןבירשעג טשינרָאג

 ,ןיימ ַא ןָא טעמכ -- םתס רעטרעוו --- ךיז ױזַא סעּפע ןיירַא רעיוא ןיא טעשט

 טשינ ןעשטפעש סָאד טָא ןעק ןעמ זַא ,סיוא ױזַא ןיוש טמוק סע רעבָא

 ַא סעפע יװ -- המשנ ןייד ןיא רעביא ןיײלַא ךיז טרזח סע .ןסעגרַאפ

 ,םיקרבב עטקורדעג ןוא תולוקב ענעבירשעג רעכיב .לֹוק תב רעקידנעטש

 -- רעכיב ענעבירשעג טשינ טעמכ ענעי דָארג רָאנ ,גנידג ךיז ןסעגרַאפ ---

 .ךיז ןעקנעדעג

 א וצ המדקה עניילק ַא יו ױזַא םתס ןייטש רעטרעוװ יד ןלָאז ןוא

 ןונגע ףסוי לאומש ייב טכַאנרַאפ גנילירפ ַא ןופ גנובײרשַאב ױזַא םתס

 ,םילשורי ןיא
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 ב

 ןופ לייט ןשידיי טציא םעד ןופ לקניוו ןטסקידחרזמ-םורד עמַאס ןיא

 הנוכש יד ָא טָא .תויּפלת זיא ןעמָאנ ריא סָאװ ,הנוכש ַא ָאד זיא םילשורי

 רימ ביוא -- גנַאל ױזַא טקנוּפ ןוא 1922 רָאי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא

 זיוה ןקיקָאטשנײא םענעגייא ןייז ןיא טרָאד טניוװ -- תועט ןייק טשינ ןכַאמ

 תויּפלת טסייה לײט-טָאטש רעד טָא דָארג סָאװרַאפ .ןונגע ףסוי לאומש ---
 יד ןעמענ ןופ ןוא רעטרעוװו ןופ שרוש רעד תמחמ ,ןונגע אמתסמ טסייוו

 ,קרַאטש רָאג םיא טריסערעטניא ,ללכב שרוש ןינע םעד ןופ קיטסימ

 ַא טסייה לת יו ױזַא ןוא .ץענערג רעד ףיוא שממ טגיל תויּפלת

 ןוט ליּפש ַא ךיוא ךיז רימ ןלעװ -- רעליימ טסייה תויּפ ןוא עלעגרעב

 ןעגנולשרַאפ דרע לקיטש ַא יו ױזַא ,לײט-טָאטש רעד טָא זיא -- לטשּפ ַא ןיא

 ץנַאג ךָאד זיא ןתמא רעד ןיא רעבָא .ןצענערג עכעלטנייפ ןופ רעליימ ןיא
 ַא -- ןסקָאדַארַאּפ ןופ טָאטש ַא זיא םילשורי יוװ ױזַא רָאנ .ױזַא םילשורי

 ןעייקעצ טשינ סָאד ןעמ ןעק שרעדנַא -- םלוע לש ונובר ןופ לכעליּפש

 .טייקליטש ןיא ןוא סנירג ןיא ןעקנוזעגנייא ץלַא תויּפלת םעד טָא ןיא זיא
 סע טכַאמ םשור ַאזַא טלַאפנדעי -- לארשי ץרא ןופ עלעקניוו עטסליטש סָאד
 טינ ןעוועג טרָאד זיא ןוא לָאמ עטשרע סָאד טרָאד זיא סָאװ ,םענייא ףיוא
 ,טכַאנרַאפ ַא ןוא קיטימכָאנ-גנילירפ ַא יו רעמ

 .ןונגע טניוװ ,טייקליטש רעד טָא ןיא ןעקנוזעגנייא

 ןבָאה סנונגע יד .ךיוא קידלמוט לָאמַא ןעוועג זיוה ןייז ןיא זיא רעכיז

 עלַא טנייה ןענעז ייז רָאנ .רעטכעט ןוא ןיז -- רעדניק ריפ ןעוועג לדגמ

 ,זיוה ןופ סָאבעלַאב םעד ןוא ןונגע יורפ רעלעדייא רעד ץוח לייוו ,ךיז רַאפ
 ןוא ןעזעג טשינ רעמ םענייק ,טרָאד ךוזַאב רעזדנוא תעשב רימ ןבָאה

 .טרעהעג

 ג

 גרעבנעזיא לחר ,לביל לאינד -- טירדעבלַאז רימ ןענעז העש יירד
 ןדער וצ רעקינייו סָאװ טימַאב ךיז ןוא ס'נונגע יד ייב ןסעזעג ,ךיא ןוא

 ןענעז טרָאד ןוא ָאד ןגערפ וצ ןוא ןעז וצ ןוא ןרעה וצ רעמ סָאװ ןוא
 ךָאד ןיא טייז ןייא ןופ .אמויד ינינעמ רעטרעװ ןרָאװעג ןפרָאװעגנײרַא
 ןשיטסינויצ ד"כ םעד ןופ געט ןציירד יד ןופ רענייא ןעוועג גָאט רענעי
 ןופ טירש ַא שממ זיא טייז רערעדנַא רעד ןופ .םילשורי ןיא סערגנָאק
 ןעמוקעג געט ענעי ןיא זיא סע ווװ .ענָאז עטריזירַאטילימעד יד תויּפלת

 תמחמ -- סנרעב לַארענעג םעד טימ גנוטַארַאב ַא ףיוא דלעשרעמַאה גָאד
 ןייא .חרזמ ןלעטימ ןיא עיסימ סדלעשרעמַאה ןופ ןטימ ןיא ןעוועג זיא סע
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 רַאטערקעס לַארענעג רעד ךָאד זיא -- דלעשרעמַאה -- רע ןוא .טייקיניילק

 .ץוביק ַא ןופ דניק ַא ןפורעגנָא םיא ךָאד טָאה ױזַא ...ץראה רודכ םעד ןופ

 ןַא ,ייז רעביא רע טקיטייו ליפוצ ,אמויד ינינעמ ןונגע טסייוו ליפוצ רעבָא

 סינכמ זיא רע ןוא .טסעג ענייז ןעמענפיוא סעומש אזא טימ לָאז רע

 ַא ןרָאװעג ןפרָאװעגנײרַא טרָאד ןוא ָאד זיא ,טייטש קוסּפ ןיא יוװ חרוא

 -לַארענעג םעד ןופ תוחילש רעד ןגעוו יא ןוא סערגנַאק ןגעוו יא טרָאװ
 ןוא ןוטעג ץפיז ַא טָאה ןעמ ןוא ''סנָאשיינ דעטיינוי, יד ןופ רַאטערקעס

 קידנגייוש ןרעדנַא םייב רענייא ךיז ןוא טונימ שקיטעמוא ןַא ןגיוושעג

 רעד ןיא ץלַא ןגעו ןדער רימָאל .טימעג סָאד ןעורּפָא רימָאל :ןטעבעג

 .עלייו ַא ןסעגרַאפ ךיז רימָאל -- ןכַאז עלַא יד ןגעו טשינ יבַא ,טלעוו

 .עיצילַאג ןיא םיגהנמ עשידיי עלַאקָאל ײלרעלַא ןגעוו טדערעג ןעמ טָאה

 ירד עלַא ןענעז שיט םייב עריא ףניפ יד ןופ רענעמ יירד יד תמחמ

 םעד טכַארבעג תורוש יד ןופ רעביררש רעד טָאה בגא .רענַאיצילַאג

 ןייז ןופ תונורכז יד ןופ ךוב סָאד הנתמ ַא ,ןעמולב טָאטש ,רעבעגטסַאג

 עיצילַאג ןיא לטעטש ַא ןופ תונורכז ןוא .ל"ז רענגרעב עדניה עמַאמ

 רעלעדייא רעד ךָאד ןיא סָאד .רָאג ןוא רָאג ןיוש ןענונגע ןריסערעטניא
 :קרעוו-סנבעל ןייז ,קרעוו ןייז ןופ ןינב םעד טיוב רע ןכלעוו ןופ טנעמעלע

 יב ןטקעלַאיד יד ןופ קוליח םעד ןגעוו טדערעג ןעמ טָאה ...ןונגע רפס
 זוישעמ טלייצרעד ןעמ טָאה .עיצילַאג ברעמ ןוא לטימ ,חרזמ ןיא ןדיי

 טָאה .תוישעמ יד טָא ןופ רענַאילימ ַא זיא ןונגע ןוא -- ןדיי עטוג ןגעוו

 עקילָאמַא ,םילכאמ ,םישובלמ ,רעגייטש ןשימייה ןטלַא ןגעו טדערעג ןעמ
 ,םירפס עקילָאמַא ןוא רעטרעוו

 ד

 שטַאשטוב ןוא ,שטַאשטוב ןיא 1888 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןונגע

 טָאטש יד ךיז טָאה שממ ןרָאי רעטרעדנוה .טָאטש א יבא טשינ זיא

 ןונגע ןוא ...ןונגע ןרעװ ןריובעג לָאז ריא ןיא זַא ,וצרעד טיירגעג

 -רַאפ טשינ לָאמנייק טָאטש רעד ןופ ךיז ןטיירג םעד ןופ הבוט יד טָא ןעק

 ןרָאפעגסױרַא טרָאד ןופ רע זיא 1909 רָאי ןיא ןיוש שטָאכ -- ןסעג

 ,קידנעטש ףיוא

 ןוא קיטסימ יד ,שרוש ןופ קיטסימ יד זיא ןונגע תוהמ רעצנַאג רעד

 ,רוא ןופ דוס רעד

 ןעגנערברַאפ וצ סיוא טמוק לָאמ עטייווצ סָאד ןיוש ? סיוא ןונגע טעז יו

 ןוא ןגיא ריפ רעטנוא טעמכ העש עכעלטע וצ טפַאשלעזעג ןייז ןיא

 טשינ זיא סעּפע ןוא -- טייקמַאזקרעמפיוא טימ לופ טייצ עצנַאג יד רדסכ

 זיא טָא ,םינּפ םעד ןופ ןכירטש עשיטסירעטקַארַאכ יד ןּפַאכרעד וצ ךעלגעמ
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 ןוא ,זיא סע יו רעטלע לָאמייוװצ ,ךעלעשטיינק ןוא ןשטיינק טימ לופ סע

 טַאלג סע זיא טָא ןוא .טלעו רעד ןופ תומכח עלַא לשטיינק ןדעי ןיא

 .זיא סע יו רעגניי לָאמ ןביז --- וויַאנ ױזַא ןוא דניק ַא ןופ םינּפ סָאד יו

 היא -- םינּפ םעד ןופ שינעכעדעג ןיא טביילב סע סָאװ ,עקיצנייא סָאד

 ַא סע ןיא .טציּפשרַאפ ןֹוא ףרַאש ,טייקדלימ רעצנַאג רעד ייב ,זיא סע וִא

 ?עסַאר ַא רַאפ עשזָאװ ןופ זיא .טשינ ירמגל ?םינּפ שידיי שיטסירעטקַארַאכ

 טשינ ןגָאזרעד ןוא טרָאװ ַא סױרַא ןגָאז סָאװ ,םימכח יד ןופ עסַאר רעד ןופ
 ןוש וטזומ ןביז עקירעביא יד ןוא קנַאדעג ַא סױרַא ןגָאז סָאװ .ןביז
 ,ןטכַארטרעד ןיילַא

 ןוא עדלימ רעמ ךָאנ -- סָאד זיא םינּפ םעד טָא וצ גווז רעתמא ןַא ןוא

 ןופ טמַאטש יז סָאװ ,ןונגע יורפ רעד ןופ םינּפ עסַאלב ןוא עפרַאש רעמ ךָאנ

 סנייא -- ךיז ןצנעגרעד רעמינּפ ייווצ יד ןוא ,סוחיי ןשטייד-שידיי ןטלַארוא

 רעשידרערעביא טימ לופ ױזַא טקנוּפ ערעדנַא סָאד ןוא ןרילָאק טימ לופ
 ,טײקסַאלב

 .בוטש רעטייוצ רעד ןיא טסעג יד רַאפ דוביכ טיירג ןונגע יורפ יד

 | :ָאד יז זיא גנולצולּפ

 ?ןפורעג ךימ טסָאה --

 :טגָאזעג רע טָאה ךָאד רעבָא ,ןפורעג טשינ דָארג טָאה רע
 ?טשינ ןעד וטסייוו ,קיבײא ךיד ףור ךיא ,קיבייא ךיד ךוז ךיא --

 ה
 ענלישטש .עדנַארעװ רעד ףיוא ןסעזעג רימ ןענעז טכיל-גָאט ןמז לכ

 ןיא טקנוטעגנייא .טלעוװ רעצנַאג -- רעד ןופ סנירג טימ טלעטשראפ

 ,טייקיביא רענירג ןיא .טייקיבייא

 -טעברַא סָאד ןעז טלָאװעג קרַאטש ,קרַאטש ןבָאה טסעג יירד עלַא |

 רעצנַאג רעד ןיא םש ַא טָאה יז ,קעטָאילביב ןייז .סָאבעלַאב םעד ןופ רעמיצ
 טייקנפָא רעצנַאג רעד יב ?סע ןעמ טגָאז יװ רעבָא .טלעו רעשידיי
 טקור טייצ יד רעבָא .טרָאװ ַא טימ טפַאשלעזעג סנונגע ןיא ךיז ןעמ טיה

 ךיז רַאפ ױזַא םתס בָאה ןוא טומ טימ ןעמונעגנָא ךימ בָאה ךיא ןוא .ךיז

 -- קעטָאילביב :טרָאװ סָאד ןיילַא ךיז וצ יו ליטש ױזַא טגָאזעגסיױרַא

 ענרענייטש עלָאמש יד ןיא ןזעוועג עלַא רימ ןענעז רעטעּפש טונימ ןייא
 -ןביז ַא -- ןדיי ייב ןקעטָאילביב ןופ לרעּפ רעד וצ ּפערט-זיוה עכעלרעניא

 ,לרעּפ רונש עקיכַאפ

 ןַא ןופ רעמיצ:רידוטש ַא ןופ םשור ַא טכַאמ רעמיצ-קעטָאילביב סָאד

 ןרעביא ,שיט ַא בוטש ןטימ ןיא ,לטעב ןרעזייא לָאמש ַא :רעקימעכלַא
 ט

 ןביוא ןופ טנעו עלַא ןוא ,רושזַאבַא ןסיורג ַא טימ ּפמָאל-לצנייא ןַא שיט
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 סעדעי ןוא ךוב סעדעי .םתס טשינ רָאנ .םירפס ןוא רעכיב טימ ּפָארַא זיב

 ...ןונגע סוחי ןוא ומצע סוחי .עטכישעג טָאה ָאד רפּס

 טוייוו סָאד -- הליפת ןגעוו ןוא ןופ םירפס טימ סעצילָאּפ ןענעז טָא

 םורַא ןוא דומלת טימ רעמלַא ןַא טא ןוא .טשרע םעלַא םוצ ןונגע זדנוא

 ַא זיא טָא ןיא .ך"נת םורַא ןוא ך"נת טימ קנַאש ַא זיא טָא ןוא ,דומלת
 ןונגע זיא םעד טימ ןוא -- טָא ןוא .הלבק םורָא ןוא הלבק ןופ גנולמַאז

 ןגעו ןיא ןופ עקידשרוש ץלַא זיא טָא -- ץלַא טימ יװ רעצלָאטש

 עלַא ,םירפס-ןונגע עלַא ןופ די יבתכ יד ןענעז ַא טרָאד טָא ןוא .תודיסח

 סָאװ ,ַאזַא ןיא די בתכ ןייז ןוא .תוישעמ ןוא םירופיס עכעלרעדנווו ענייז

 טָאה רע יו םעד ךָאנ ןענעיילרעביא טשינ רעמ סע ןעק ןיילַא רע ןליפַא

 ַא ןייז ןעק ןונ ַא ןעניימ ןביז ןבָאה ןעק תוא סעדעי .ןבירשעגפיוא סע

 ַאוַא יב תועט עדַאל ַא ןוא .סייוו ןוא ףערט ייג ןוא -- ק ,ז ,ל ,י ,כ !ו

 ןונגע ןוא ,טיירדרַאפ ןעניז ןצנַאג םעד שממ ךָאד זיא רעביירש ןזיצערּפ

 ןָא ןוא לושכמ ַא ןָא ןענעייל ץלַא סָאד ןעק יורפ ןייז רָאנ זַא ,ךיז טמירַאב

 ,גנוגנערטשנָא ןַא
 וצ ױזַא -- ךעלעדניוו ערעייז ןיא ,שובל ןטשרע רעייז ןיא ןגיל ָאד ַא טָא

 הטנ חרוא ,ולאו ולא ,הלכ תסנכח :ןעגנולייצרעד ןוא ןענַאמָאר יד -- ןגָאז

 סָאװ .קרעו יד ַא טָא -- ךָאנ ןוא ךָאנ םירפס ןוא טושּפ רוּפיס ,ןולל
 -לָאטשירק ןופ ףליה רעד טימ ןושל-עמַאמ ןטסנייר ןיא ןבירשעג ןענעז

 רעבירש םעד וליפַא סע זיא עקַאט רַאפרעד ןוא -- שדוק ןושל ןטסנייר

 ןײטשרַאפ וצ ןטסגנירג םוצ ,רענעק-תירבע ןּפָאנק םעד ,תורוש יד ןופ

 -- טסנוק רעטסנייר ןופ גנושטנעב יד עקַאט ךָאד זיא סָאד .ןענונוע

 ןענעז ןעלטימ:עיצַאקינומָאק יד ןוא ץרַאה וצ ץרַאה ןופ ךיילג טייג יז סָאװ

 םעד ןגעוו טייג סע ןעוו וליפַא ןעלטימ יו רעמ טשינ עקַאט ריא ייב
 ...ןושל זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,טלעוו רעד ןופ לטימ-שיצַאקינומָאק ןטסלדייא

 ןונגע זדנוא טזייוו --- ןביוא טרָאד ןוא -- די יכתכ יד ןגיל ָאד א טָא ,ָאי

 סעכַאגסױא:רעכיב יד ןגיל -- עצילָאּפ עטכַאמרַאפ עגנַאל ַא ךיג ,ךיג

 יד טֶא רעבָא .תונושל ײלרעלַא ןצפופ ךָאנ ןיא ןוא שיערבעה ןיא ענייז

 לסיבַא רע טגָאז -- טשינ ךיז טקיש סע .ףיוא טשינ רע טכַאמ עצילָאּפ

 סָאװ זדנוא טריפ רע ןוא ,ײרעמירַאב-ןיילַא ןזעוועג טלָאװ סע --- טמעשרַאפ

 רע טנפע טרָאד ןוא רעמיצ:קעטָאילביב םעד ןיא עשינ ןימ ַא וצ וצ רעכיג
 -- תורצוא עתמא יד סױרַא טרָאד ןופ טמענ רע ןוא ןדָאלּפוש עסיורג ףיוא
 טכַארט ךיא ןוא .טלעוו סטָאג ףיוא עקיצנייא רָאנ ָאד ןענעז סָאװ ,םירפס

 ריּפַאּפ ןפיוא סױרַא טציא טשרע סע גָאז ךיא רָאנ ,ןייא רימ טלַאפ סע ןוא
 ןברָאטשעג ןענעז 999 עלַא ןוא רעדירב 999 טַאהעג ןבָאה סָאװ ,םירפס :ָאדַא
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 עטסטנוױט סָאד טָא ןוא רעטלע ןופ םתס ןוא רעסַאו ןיא ןוא רעייפ ןיא

 ...טלעװ סטָאג ףיוא סנייא ןבילבעג זיא

 .רָאי טרעדנוה סקעז .טלַא רָאי 600 זיא סָאװ ,די בתכ ַא זיא טָא ןוא
 ,קורד רעדייא

 גנולמַאז ַא זיא סע .סע זיא רפס ןייק טשינ רעבָא .רפס ַא זיא טָא ןוא

 ןתמא ריא טימ טסיה החּפשמ יד .ןונגע החּפשמ רעד ןופ ןטנעמוקָאד ןופ

 יד לָאצ ןצפופ ַא ןוא קיד יד לָאצ סקעז .דנַאב רעקיד ַא .סעקשטַאשט :ןעמָאנ

 קירוצ רָאי טרעדנוה רשפא טימ ןיוש זיא רפס סָאד טָא .טיירב יד ןוא גנעל
 זיא ָאד קיטש-טפירש עטסטלע סָאד ןוא .ןרָאװעג ןדנובעגנעמַאזוצ ױזַא

 שדוק ןושל ןיא ץלַא סָאד זיא יאדווא .טלַא רָאי טרעדנוה יירד רעביא ןיוש

 ,תודע תיבג ןזעוועג גנולמַאז רעד ןיא ןענעז סע ווו טרָאד רעבָא .ןבירשעג

 ןיא ןרָאװעג טגָאזעג ןענעז יײיז יו הלמב הלמ ןבעגעגרעביא ייז ןענעז

 טלָאװ עדייזרעטלע-רעטלע-רעטלע רעד יװ יױזַא טָא .שידיי ןטלַארוא

 ,טגָאז ןונגע ןוא ...לוק ַא ףיוא טדערעג ןוא ביוטש ןייז ןופ ןענַאטשעגפיוא
 סעדייז יד ןשיווצ ָאד רע טעז ,סקנּפ םעד טָא ןיא ךיז טפיטרַאפ רע ןעוו זַא

 ענייז ןופ ןכירטש-רעטקַארַאכ ךיוא רָאנ ,רעטקַארַאכ םענעגייא ןייז רָאנ טשינ

 ,רוא ןופ דוס רעד ,שרוש ןופ קיטסימ יד .רעטכעט ןוא ןיז

 טגָארט םייה ןייז ןופ ריבד םעד ןיא רָאנ טשינ ןוא רעמורפ ַא זיא ןונגע

 טייהנגעלעג רעדעי ייב ןוא .טייצ עצנַאג יד טרעיינ ,לּפַאק לענָאיצידַארט ַא רע
 דָאלפוש ןייא ךָאנ ןופ ןקורפיוא םייב הכרב ַא טציא ךיוא ןוא .הכרב ַא --
 סרעדנוזַאב ,ךעלּפמעל הכונח ןוא תורפוש ײלרעלַא ןגיל ָאד .ןטצעל םעד --

 ןיא טימ סע טמענ ןעמ סָאװ ,ףיונוצ ךיז טגייל סָאװ ,לּפמעל-הכונח טלַא ןייא

 טשינ ןונגע טעװ סָאד רָאנ .על'הרות רפס ןיילק ַא זיא טָא ןוא ,ןײרַא געוו

 ,םתס ןוט טשינ סע רָאט ןעמ לייוו --- ןעמענסױרַא

 ך

 .סובָאטיױא םוצ ןונגע ףסוי לאומש זדנוא טײלגַאב ָא טָא ןוא

 סָאד ןעלקנוטרַאפ וצ למיה ןפיוא ךיוה גונעג טשינ ךָאנ זיא הנבל יד

 טײקפרַאש רעיולב רעצנַאג רעד טימ ךָאנ ןענייש ייז ןוא ןרעטש יד ןופ טכיל

 ןדיז ַא יו ,טייקליטש רעצנַאג רעד טימ ןעמושז ןוא למיה רעמילשורי ןופ

 רעד ןיא ןטנוא ןוא ...ןרָאי-טכיל רעטרעדנוה ןופ טייוו רעד ןופ טמוק סָאװ
 עטכידעג יד ןשיװצ טרָאד ןוא ָאד -- הנוכש-תויפלת ןופ שינעטכידעג

 ,לּפמעל שירטקעלע ןַא רעמייב

 ,גרָאעג ךלמ ןופ סַאג רעד ףיוא ןיוש רימ ןענעז רעטעּפש טונימ ןצפופ
 סּפירגא ךלמ ןופ סאג רעד ףיױא רעטעּפש טונימ קיצנאווצ .ןטפניפ םעד
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 ךיז טלמוט טציא רָאנ -- ליטש רעייז יז זיא ךעלנייוועג סָאװ ,ןטשרע םעד

 ףיױא עקַאט רָאפ טמוק סָאװ ,סערגנָאק ןשיטסינויצ ןט24 םעד תמחמ ,ָאד

 רעד ןיא רעבָא ,סערגנָאק ןופ למוט ןיא ןיוש רימ ןענעז טָא ןוא .סַאג רעד

 ןלעוו ייז ןוא ןונגע ףסוי לאומש ייב ןהעש עליטש יד ךָאנ ןעגנילק המשנ

 ,תומכח עלַא טימ ןעגנילקכָאנ .ןעגנילקכָאנ קיבייא ױזַא המשנ רעד ןיא ןיוש

 ידגב ןיא ןטײקטריניפַאר עלַא טימ ןוא ,ױזַא םתס דייר ןיא עטלעטשרַאפ
 .ןושל-שידיי רעשטַאשטוב ןקיצרַאה םעד טימ ןוא ,תוטשּפ
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 ש אט ַאפ הדוקיר

 ןיא טניוװעג גנַאלטיײצ ַא ,וָאכָאטסנעשט ןיא ןריובעג

 .םילשורי ןיא ןרָאי רעקיצנאווצ יד טניז .שזדָאל

 ,םילשורי ןיא םואעזמ-לאלצב ןופ רָאטקעריד רעקידתובהלתה דעד

 הדוקיר ןירעטכיד רעד ןופ רעדורב ַא ןזעוועג זיא ל"יז סיקרַאנ יכדרמ .רד

 םייח רעטכיד ןשידי םעד ןופ יורפ עטשרע יד ןזעועג זיא יז ,שַאטָאּפ

 רעד ןיא טנעקעג ןרָאי עיר ַא יז ןעמ טָאה רעבירעד ןוא -- סקופ בייל

 ןױש טניוו יז .סקופ-שַאטָאּפ הדוקיר ןעמָאנ םעד רעטנוא רוטַארעטיל

 ,ייז טימ יז ןוא טרָאד ןעניוו עמַאמ-עטַאט עריא ,םילשורי ןיא ןרָאי ךסָא

 ןעניוװ לָאז סָאװ ,שידיי ןיא ןירעטכיד ןייא ךָאנ ןגעוו טשינ סייוו ךיא

 רעטנעַאנ ַא רָאג ןעוװעג זיא סָאװ ,שַא םולש .םילשורי ןיא קידנעטש

 -לַאנָאיצַאנ ַא טָאהעג עדייב ןכָאה ייז -- סיקרָאנ יכדרמ ןופ טניירפ

 -םימשב ןוא ךעלּפמעל-הכונח עטלַא וצ טפַאשנדיל שממ ...עשיטַארע

 יד רעסערג ץלַא ,לסקיב סָאד ,לּפמעל סָאד רעטלע סָאװ ןוא ,ךעלסקיב

 םולש ,ָאי-- --- קיטָארע רעקיזַאד רעד ןופ רוטַאנ יד זיא סאד -- טפאשנדייל

 רעמילשורי יד. ןפור סעסיסרַאנ רעטסעוװש יד ,שַאטַאּפ הדוקיר טנעלפ שא
 .ךירטשרעטקאראכ ןימ אזא סיִּפֹע ריא ןיא אד זיא סע ןוא .'ידירעטכיד

 לטיט רעד טא ןוכלעוו בילוצ סָאװ ,המשנ רעד ויא יאס ווא קיזיפ רעד ןיא יאס

 סתס טשינ ריא טסָאּפ סע זא ,טגאועג רעכיג טלַאװ ךיא .ריא טסאּפ

 ןיא יז .'וירעטכיד טשידיי רעמילשוריי ראנ ,''ןירעטכיד רעמילשורי ,

 :לבייו שינכר א :ןגױא עטרטלסראפ קידווטנח-ץרַאװש טאה זוא ןיילק
 יב קעװַא יז לעטש ןוא לרעּפ ןרינש טימ לכיטנרעטש א ןַא ריא וט שטאב

 ייינש א טימ טקעדעגוצ ,הלח ַא ןוא שטעליוק א ,רעטכייל ענרעבליז ראַפ א

 ענעדנוצעג יד לָאמיײרד ןעכאפמורא יז טעװ טָא ;לכטטשיט-הלח קנאלב

 יד ןכַאמ ןוא םינּפ סָאד ןקעדרַאפ ךיז טנעה עניילק יד טימ ןוא טכיל

 ןדניצ-טכיל ןופ הכרב

 לָאמַא ךיז רע טלָאװ .ךעלגעממוא ןזעוועג טשינ ךַאז ןייק זיא ןסיקרַאנ ייב

 ןלעטשניײרַא ןוא למיה ןופ לרעלעט סָאד ןעגנערבוצּפָארַא טרַאּפשעגניײא

 רעכיז סע רע טלָאװ ,םואעזומ לאלצב םעד ןיא לקנעש ןרעזעלג ַא ןיא סע

 עסיורג ַא ןפַאש וצ םואעזומ םייב ןסָאלשַאב טָאה רע זַא .טריפעגסיוא

 ןפַאשעג סע רע טָאה ,רעכיב רעטנזיוט רעקנילדנעצ ןופ קעטָאילביבטסנוק

 ןטיובעגוצ ַא ןיא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא קעטָאילביב עצנַאג יד ןוא
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 -- ףױרַא ןיהַא טרָאד טייג ןעמ ןוא ,םואעזומ ןופ ךַאד ןפיוא רעמיצ ןסיורג
 רעד וצ זַא ןוא .רעטייל טעמכ ןימ ַאזַא ףיוא רָאנ ,ּפערט עקיטכיר ףיוא טשינ
 טָאה --- ןירעקעטָאילביב ַא ןבָאה טפרַאדעג ןעמ טָאה קעטָאילביב רעקיזָאד
 םיכסמ -- רע יװ -- טעװ סָאװ ,רעטסעוװש ןייז טמיטשַאב וצרעד סיקרַאנ
 שַאטָאּפ הדוקיר ןוא .טלַאהעג ַא ןגירק וצ טשינ לָאמַא ןוא ָאי לָאמַא ןייז
 ועמָאט ןוא .גנונדרָא ןַא ןיא ןוא טייקליטש ַא ןיא קעטָאילביב יד טָא טלַאה
 ךָאנ ןריפ ,קעטָאילביב רעד וצ םתס טריפ סָאװ ,רעטייל יד קיניײװ זיא
 .קנערש-רעכיב יד ןופ סעצילָאּפ עטסכעה יד וצ ףױרַא ךיוה סרעטייל עניד

 יו םורַא ןירעטכיד רעמילשורי,, יד סרעטייל עקיזָאד יד רעביא טילפ טּפָא
 ריא ןלַאפ סרעטייל יד טָא ףיוא ָאד זַא ,רעכיז ןיב ךיא .ןיטַאבָארקַא ןַא
 לָאמעלַא טשינ זַא ,ןייז הדומ זומ ךיא .רעדיל עריא ןופ ןטעשזוס יד ןייא
 -טרָאװ טימ ןלָאמעג רעמ ןענעז ייז לייוו רַאפרעד רשפא .,ייז ךיא ייטשרַאפ
 בלַאה ַא ,שודיח ןייק טשינ ...רעטרעװ עטושּפ טימ ןבירשעג יװ ןברַאפ

 קיצנאווצ ןופ עדַאטס ַא ןופ עקשוטסַאּפ ַא וצרעד ןוא םואעזומ ַא ןיא ןבעל

 :דיל ןלָאמעג ַאזַא זיא טָא ...טסנוק ןגעו רעכיב טנזיוט

 ןפַאלש טייג טָאטש יד םילשורי ןעוו

 טנוװָא ןלעקוט סעד ןופ ינק יד ףױא
 ןיא םילשורי טפָאלש

 ךָאנ ןבָאה סָאװ ,רענייטש ןוא
 ןגָארטעג ן'ההח טימ ןץמדא
 -- דיל ַא ןכרָאזש ןוא ןכרָאה

 טנעה ערעײז רעטתא גרעב יד ןגייל
 רעגעלעג ךייו ַא ןכַאמ ןוא
 .טָאטש רעטמולחרַאפ רעד
 רעזייה עניילק ןופ ןטָאש ןיא ןוא
 ןרעטש יױוצ סױרַא ןעײג
 ךיז ייז ןריפ רעדניק עניילק יװ
 -- טנעה יד רַאפ
 .םורַא ךיז ןקוק
 רעמייב ןופ סנטָאש יד ןעײג עס
 -- -- לגענ יז ףױא
 -- ליטש ַאש
 -- ליטש ַאש
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 עלַא ןיא םילשורי ןעמענַאב דיל םעד ךרוד ןעמ ןעק יצ טשינ סייוו ךיא

 סָאד ןעמענַאב םילשורי ךרוד ןעק ןעמ זַא רעבָא -- -- סעיזנעמיד עריא

 טבעלעגרעביא לָאמ ךסַא םילשורי בָאה ךיא לייוו --- רעכיז ךיא סייוו --- דיל

 .דיל סָאד ןעמונַאב ןוא טנעיילעגרעביא -- -- ןוא טכַאנייב ןוא גָאטיײב

 ...ץלַא ןעילב רעדיל עשידיי וװ ,ץלַא ןעניווו רעטכיד עשידיי ווו
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 ר עץַא פ ק ח צי

 טניוװעג ,עיצילַאג ,לימָאוכָאד ןיא 1890 רָאי ןיא ןריובעג

 -- ץיוװָאנרעשט ןיא רעטעּפש ,קרָאי-וינ ןיא זייוולגניי

 .עירטסינסנַארט רעגַאל ןיא ןרָאי-המחלמ יד .עניווַאקוב

 ןרָאי ךָאנ -- 1949 רָאי ןיא ןעמוקעג לארשי ץרא ןייק

 ןיא טניוװ .ןיסירפק רענַאל ןשילגנע ןיא גנורינרעטניא

 ,םי תב

 ךיא ןוא רענַאּפ קחצי -- לָאמ עטשרע סָאד טנעקַאב ךיז ןבָאה רימ זַא

 ןוא ןזעוועג עגנוי עכלעזַא טשינ עדייב ןיוש רימ ןענעז ,1950 רָאי ןיא --

 רעד ןיא שינָאמרַאה טעברַאעג ןעמַאזוצ ןרָאי טימ רעטעּפש ןבָאה רימ זַא

 רימ ןענעז -- רעביירש עשידיי ןופ ןייארַאפ ןקידלארשי ןופ גנוטלַאװרַאפ

 רעטשרע רעד ןופ ןענַארעטעװ עדייב .ןעוװעג רעטלע ךָאנ ךעלריטַאנ
 ץנַארפ רעזייק -- הריק .ײמרַא סרעזייק ןבלעז םעד ןיא המחלמ-טלעוו

 :דיל-טנגוי סענייה גניז ןוא םענ שטָאכ .ףעזָאי

 -- ךידַאנערג יױוצ ןגָאצ ךיירקנַארפ ךָאנ

 ...ןעגנַאפעג דנַאלסור ןיא ןערַאוו יד

 ןיא ןעגנובעלרעביא יד שטָאכ ןוא רערעגָאמ ַא זיא רענַאּפ קחצי

 -ןרעּפיצ ןיא רעטעּפש ןוא ,ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי יד ןיא עירטסינסנַארט

 ןיא ןייא ךיז ןבָארג ,ןייא ךיז ןשטיינק ,ןשטנעמ ַא טשינ ןרעגניירַאפ רעגַאל

 ןייז ןוא דיל ןייש א ןרעהרעד רענַאּפ רָאנ ףרַאד --- םינּפ ךעלשטנעמ ַא

 לָאז סע לפיוו ,טפלעה רעצנַאג ַא טימ רעגניי ,ךעלטנגוי ףיוא טנייש םינּפ

 ,ןובשח ןפיוא ןייז טשינ טרָאד

 ןוא ץיווָאנרעשט טניימ עניוװָאקוב ןוא רעניוװָאקוב ַא זיא רענַאּפ

 טשינ סייו ךיא ןוא ,1908 רָאי ןופ ץנערעפנָאקכַארּפש טניימ ץיווָאנרעשט |

 ,ץיווָאנרעשט ןיא ןעמוקעגרָאפ רַאטרעד ץנערעפנָאק ךַארּפש יד זיא יצ

 סעיליזַארב יװ ,ריא רַאפ טַאמילק רעכעלריטַאנ רעד ןזעוועג זיא טרָאד לייוו

 עניווָאקוב זיא רעדָא ,ןענַאנַאב רַאפ סַאמַאנַאּפ ןוא ,עוואק רַאפ טַאמילק

 ןשידיי ןוא רוטארעטיל רעשידיי טימ טרימזאיזוטנע ױזַא ןרָאװעג רַאפרעד

 .ץנערעפנָאק-ךַארּפש רעציווַאנרעשט יד ןעמוקעגרָאפ זיא טרָאד לייוו ,דיל

 .רענַאּפ יו ןטסַאיװטנע עכלעזַא ךסֶא בילוצ טרָאד יז זיא ןעמוקעגרָאפ ןוא

 סעימנעצער עטרעטסײגַאב ענייז ןטלעז טקורד ןוא טביירש רענַאּפ
 רָאמוה ןליטש טימ לָאמעלַא -- ענייז :עיזעָאּפ רקיע רעד ,רעכיב ןגעוו
 סעזיר עטייוו ןוא עטנעָאנ ןופ ןעגנוביײרשַאב -- עטרימופרָאּפ טערקסיד
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 -פיונוצ ,לעקנערפ רזעילא ףתוש א טימ ,רעבָא טָאה רע .לארשי תנידמ ןיא
 -.טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ףוס ןכָאנ דלַאב ,עינעמור ןיא ןוא ,טלעטשעג

 -- עיזעָאּפ רעשידיי רענרעדָאמ ןופ עיגָאלָאטנַא ןַא ,ןבעגעגסױרַא המחלמ

 המדקה ַא וצרעד .ערעזדנוא סעיגָאלָאטנַא עטסקַאמשעג יד ןופ ענייא סָאד זיא

 וליפַא ןעמענ ערעייז --- רעגנַאמ קיציא -- רענַאּפ קחצי ,רעגנַאמ קיציא ןופ
 ןוא ןרָאי רעביא טניירפ ןענעז -- סנַאנָאסַא רעטקעפרעּפ ַא ןעמַאזוצ ןענעז

 קידנליוװ טשינ ךיז רע טביוה ןרעגנַאמ ןגעו טדער רענַאּפ זַא ןוא םימי

 .ץץרא ךרד ןשירבה ןוא סָאטַאּפ בילוצ ...לוטש ןופ ףיוא

 ןַא ביבא לת ןיא ןיירַאפ-רעביירש ןשידיי ןרַאפ טפיוקעג טָאה ןעמ זַא

 לָאמַא .םיא וצ ןעלסילש טַאהעג ךיא ןוא רענַאּפ ןבָאה ,לַאקָאל םענעגייא

 .ךיא לָאמַא ןוא ןעגנוציז-טנװָא יד וצ ןעמוקעג ןיהַא רעירפ רענַאּפ זיא

 ןכַאמ ןרעדנַא םעד טלָאװעג טָאה רעד ,ןעמוקעג רעירפ זיא סע רעװ ןוא

 ךָאנ זיא גנונידַאב עקידנעטש ןייק ,לַאקָאל םעד ןרעקסיוא ןוא גנושַארעביא ןַא

 יד ןיש ןבָאה ?יל ימ -- יל ינא ןיא םא ןוא ,טלעטשעגנָא ןזעוועג טשינ

 רענייא ןבָאה רימ זַא רעבָא .טנרעלעג דרע רעקידלארשי ץרא רעד ףיוא לייזח

 ןבױהעגנָא ךיז רימ ןבָאה -- טנַאה ןיא םיזעב ןטימ טּפַאכעג ןרעדנַא םעד

 לָאמנײא .ענעיגיה ןוא קיטעטסע ןופ טנעמורטסניא םעד טָא טימ ןרעּפמַא וצ

 ןשירַארעטיל ַא ףיוא טסַאג רעטירפרַאפ ַא ןעמוקעגניײרַא ענעצס ַאזַא ייב זיא

 עניש ַא -- :קערש רַאּפ טרעדיילשעגקירוצ שזַא םיא טָאה סע ןוא טנוװָא

 טימ ךיז ייז ןגָאלש ןעגנוטייצ יד ןיא ,סרעביירש עשידיי יד ייב טייקינייא

 ...רעמיזעב יד טימ םייה רענעגייא רעד ןיא ןוא סענעּפ יד

 רענעדײשַאב-ךעלמערָא ןייז ןיא טכוזַאב ןרענַאּפ ךיא בָאה לָאמנייא

 טסַאיװטנע רערעסערג ַא ךָאנ רע זיא -- ןוז ַא רע טָאה .םי תב ןיא םייה

 -נזייווַאב .רעטָאפ ןייז יו רעכיב ןופ רעבָאהביל ןוא רוטַארעטיל רעשידיי ןופ

 שוק ַא טשינ ריש שממ רע טָאה קעטָאילביב ענעבילקעג ןייז רימ ךיד

 .רפס ןוא ךוב ןדעי רעירפ ןוטעג

 יד טַאהעג טָאה רוטַארעטיל רעשידיי ןופ טסַאיזװטנע רעד -- םי תב

 רעד טרעיינ ןכש ַא רָאנ טשינ ןוא ,ןשַא םולש ןופ ןכש ַא ןייז וצ היכז

 סרעטסיימ םעד ןופ טָאה סָאװ ,רעד ךיוא ןוא ,רענייז רַאטערקעס רעטצעל

 קחצי סָאװ טוג .תובא יד ןגעוו --- סנייז קרעװ עטצעל סָאד ןבירשרַאפ ליומ

 עקידנעמוק יד טעטעיּפ טימ רעכיז טעװ רע --- ןזעועג סע זיא רענַאּפ

 --- !"דיי-םיליהת,, ןופ רבחמ םעד ןופ םישדח עטצעל יד ןגעוו ןלייצרעד תורוד
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 ווָאקינרעיּפַאּפ ףסוי

 ןיא טריטויבעד .עשרַאװ ןיא 1897 רָאי ןיא ןריובעג
 ןטשרע םוצ לארשי ץרא ןיא 1929-1924 ,1918 רָאי
 ןיא טניווו .לארשי ץרא ןיא קידנעטש 1923 טניז ,לָאמ

 ּ!ךיױא עז .עקירּפַא'םורד :עזיר עסיורג .ביבא לת

 ,161-159 ןטייז ,1 דנַאב ,ןָאקיסקעל ןיימ

 ןיא ןדרַאב רעדָא ,רענעמליּפש ענרעדָאמ יד ןופ רעטסוויטקודָארּפ רעד

 יאדוא זיא לארשי ץרא םענרעדָאמ ןופ רעגניז -ענימ רעד ,ןושל ןשידיי

 שזַאטס ןטסגנעל םעד טימ ןעמירַאב ךיוא ךיז ןעק רע ,וזָאקינרעיּפַאּפ ףסוי

 ,טײקנטלַאהעגסיױא רעטסערג רעד טימ וצרעד ןוא ןעניז םעד ןיא ןרָאי ןיא

 -רעדיל עניילק ןוא טפָא סױרַא רע טיג ,ןדרַאב ןופ עבט יד יװ ןוא
 רעדייא גנַאל ,גנַאל ,ןליוּפ ןיא ךָאנ ןעגנוזַאב לארשי ץרא טָאה רע .ןעגנולמַאז

 ןעזעג ןגיוא ענעגייא יד טימ סע טָאה רע

 -לטימ יד טריפעג ךיז ןבָאה סע יו לארשי ץרא ןיא ךיז טריפ רע ןוא
 -ךַאד ַא ןיא טניוו רע ןוא רעטכיד רָאנ זיא רע .רענעמליּפש עכעלרעטלַא

 סָאד .םי גערב ןופ טנעָאנ זיא לסעג סָאד .10 לבבורז בוחר ףיוא לביטש

 ןוא .ךַאד טנעמעצ ןקידלארשי ןכַאלפ ַא ףיוא סטעיובעגוצ ַא זיא לביטש

 ענייז ןגעו ןטכַארט ןוא ןריצַאּפש רעטכיד רעד ןעק ךַאד םעד טָא ףיוא

 עקידנעטש יד ןופ ןטעלג ןוא ןוז רעד ןופ ןענערב ןזָאל ךיז ןוא רעדיל

 ַא -- ביבא לת ץנַאג ךיז רַאפ טָאה רע ןוא ןופצ וצ קילב ַא .ךעלטניוו-םי

 ןופ ןטניריבַאל יד טימ ופי ץנַאג ךיז רַאפ ָאד טָאה רע ןוא םורד וצ קילב

 טייו ,טייו קוק ַא רע טיג ןוא -- סרעטסיולק עכיוה יד ןוא ךעלסעג יד
 טליוו סע ביוא ,זירַאּפ ןוא םיור ןעז רע ןעק -- ןוכיתה םי ןפיוא ברעמ וצ
 | ,ןריזַאטנַאפ םיא ךיז

 טגירקעצ ךעלרעניא ךיז רעדָא ,וָאקינרעיּפַאּפ ףסוי ךיז טָאה לָאמנייא
 יד ןופ רענייא טימ טלטרעוועצ רָאג רשפא רעדָא ,םענייז ךַאד םעד טימ
 וצ ןוא טפָא וצ טָאה סָאװ ,10 רעמונ לבבורז בוחר ןופ סעטסָאבעלַאב
 יד טלעטשרַאפ קרַאטש וצ םיא ןוא ךַאד ןייז ףיוא שעוו ןעגנָאהעג טכידעג
 ןוא :ןעז טרָאד ןופ ןעק ןעמ סָאװ ,ןטפַאשדנַאל עטנכערעגסיוא סָאװ רָאנ

 ,רעגייטש ןייז יו ,ליטש ןוא זדנוא וצ ןעמוקעג זיא רבח רערעייט רעזדנוא
 זיא סע ןוא טנַאּפשעגנײא עלַא ךיז רימ ןבָאה !ךַאד גונעג :ןוטעג גָאז ַא
 רככ םייב ןטרָאג:עּפַאק ַא ןיא טנוװָא רעסיורג ַא ןרָאװעג טריזיװָארּפמיא
 "ןַאגישזד רָאּפ -םירבח:רעקימָאק עטמירַאב סָאד ּוליפַא ןוא --- ףוגנזיד

 ...למיה ןעיירפ ןרעטנוא רעכַאמוש-ןַאגישזד .ןטערטעגפיוא זיא רעכַאמוש
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 . ..ןוא ןטרָאג-עּפַאק ןופ ןטײכַאטש יד םורַא ךיוא ןענַאטשעג ביבא לת בלַאה זיא

 ןזעוועג טיירג ןיוש ןענעז רימ -- רוציקה .טכַאלעג ןוא טפַאגעג טסיזמוא

 רערעסערג ַא ןיא ךַאד ןופ רעטכיד םעד ןריפוצּפָארַא דיירפ רעשירבח טימ
 ןייז ןעוַארּפ וצ -- תובחר רעמ טימ -- ןטרָאד ,רעדינ רעד ןיא ץעגרע הריד

 ןסערעד יו רעבָא .תודדובתה עשירעפעשירעדיל עשיריל ןוא טײקמַאזנייא

 -- לביטש ןופ טייקניילק יד ןוא ךַאד ןפיוא שעװ יד ןזעוועג ןיוש זיא סע

 טסענ ןייז ןזָאלרַאפ וצ קנַאדעג רעד רעטכיד ןרַאפ ןזעוועג זיא רערעווש ךָאנ

 ,טָאטש רעד ןגעוו ןבירשעג רעדיל ליפיוזַא טָאה רע ווו ,דרע ןוא למיה ןשיווצ

 ,םורַא ָאד שטנעמ ןשיבַארַא ךיוא ןוא ןשידיי םעד ןוא ,למיה םעד ,דנַאל םעד

 ןבילבעג ןוא ,רעגייטש ןייז יו ,ןוטעג לכיימש ןקידנגייווש ַא וװָאקינרעיּפַאּפ טָאה

 םיא ןגעוו ךיז ןזייװַאב טפָא .טגערפעג טשינ רעמ ןבָאה רימ ןוא ךַאד ןפיוא

 יגגה לע ררושמה :עסערּפ-תירבע רעד ןיא ןעלקיטרַא עלופ-עביל

 -סקלָאפ ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,דיל ַא ןופ רבחמ רעד זיא ווָאקינרעּפַאּפ זַא

 עשידיי עטקנעברַאפ ,ללכב ןוא לארשי ץרא ךָאנ ,יד ןשיווצ ןליוּפ ןיא דיל

 ,טסוװעג ךיוא ןבָאה רימ .טסווװעג רימ ןבָאה -- ''ןייז לָאז, עכעלטנגוי

 ןופ עידָאלעמ רענייש-טקנעברַאפ רעד ןופ רָאטיזָאּפמָאק רעד זיא רע זַא

 טשינ תמא ןייק לָאמניק ןלעװ סָאװ ,תומולח ןגעו טדער סָאװ ,דיל םעד

 רעוו רעבָא ...ןעמוק טשינ גערב ןייק וצ לָאמנייק ןלעװ סָאװ ,ןפיש ,ןרעוו

 זיא טָא ןוא .ןעגניז ןייש ױזַא ןיילַא ןעק וָאקינרעּפַאּפ זַא ,טכירעג ךיז טלָאװ

 ,ביבא לת ןיא רעביירש עשידיי ןופ ןיירַאפ ןופ לַאקָאל םעיינ ןיא טנוװָא ןַא

 ןענייש ןימ ַא ןיא זיא לַאקָאל רעד .תיבה תכונח .25 רעמונ זוה בוד ףיוא

 שטָאכ .טנעָאנ רָאג ווָאקינרעיּפַאּפ ָאד ךיז טליפרעד .רעלעק ןטקיטרַאפעגסױא
 טרָאפ רעבָא ןענעז -- הלילח ךעלרעפעג ױזַא טשינ זיא י""רעלעק,, רעד

 ןזעוועג דָארג גנומיטש יד זיא וצרעד .םיבורק עטנעָאנ ...ךַאד ןוא רעלעק

 ןיא 13 עיקצַאמָאלט , ןופ ןרָאי יד טנָאמרעד ױזַא טָאה ןוא שירבח ױזַא

 עניילק יד ןוא ,טקידנעעג ךיז טָאה לייט רעלעיציפָא רעד זַא ןוא ,עשרַאוװ

 װָאקינרעיּפַאּפ ףסוי טָאה -- ןריטנולָאװ רַאפ ןרָאװעג יירפ זיא ענובירט

 רָאנ .טרָאװ ַא ןטעבעג טָאה ןוא ןירַא טנַאה ןיא ןייוו טימ סוכ ַא ןעמונעג

 ןיוש ןענעז ןרָאי שטָאכ ןוא .ןעגנוזעג רָאג סע רע טָאה --- ןגָאז וצ סע טָאטש

 טָא ןוא .עשרַאװ ןיא לָאמַא יו סיוא ץלַא ךָאנ רע טעז ,לסיב שּפיה ַא קעװַא

 -- םלוע ןטימ סע טריגיריד רע ןוא 'יןייז לָאז, דיל סָאד עקַאט רע טגניז

 לזעלג סָאד רע טלַאה -- טנעגיריד ַא ןופ עלעקעטשדןָאטַאב םעד טָאטש ןוא

 םעד בילוצ ,ןײלַא ךיז ןופ רעקידייל ןוא רעקידייל ץלַא טרעוו סָאװ ,ןייוו

 םלוע רעצנַאג רעד .ןעגנוגעװַאב עשימַאניד טימ ןריגיריד ןשיטסַאיזוטנע
 זַא ןזעוועג רָאלק זיא סע ןוא .ןרָאװעג רָאכ ַא שממ --- ןעגנוזעגטימ טָאה
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 זיא בגא .טרינָאּפמָאק וָאקינרעיּפַאּפ טָאה רעדיל ךסַא רָאנ -- סנייא טשינ

 רעבלעז רעד וצ טָאה רע סָאװ ,תונורכז עטנכייצעגסיוא ענייז ןופ זדנוא סע

 ,ןרָאװעג רָאלק ,ביבא לת ןיא י'סעיינ עטצעל,, יד ןיא טכעלטנפערַאפ טייצ

 ןשיריל ַא רַאפ הכרב ַאזַא זיא סָאװ --- קיזומ ףיוא ךיז ןײטשרַאפ ןייז זַא

 ,ןזח ַא ייב ררושמ ַא ןזעוועג זיא רע ןעוו ,ןרָאי יד ןופ טמַאטש -- רעטכיד

 רע לייוו ,וצרעד ןגיוצעג םיא טָאה סע לייוו ,ןרָאװעג רע זיא ררושמ ַא ןוא

 .טײקשילַאקיזומ טימ טשטנעבעג טָאג ןופ זיא

 ענייז ןביירש טגעלפ וװָאקינרעיּפַאּפ ףסוי זַא ,ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא

 רע טקנעדעג ןביירש םייב זַא ,ןעוועג רָאלק זיא ,לארשי ץרא ןגעוו רעדיל
 ןגעװ ,וָאקינרעיּפַאּפ רעװעשרַאװ רעד ,ךיא ביירש טציא :סע טליפ ןוא סע

 סיואכרוד רעטכיד רעד זיא טנייה -- טנייה סע זיא שרעדנַא .לארשי ץרא

 רעשידי רעװעשרַאװ רעד רעמ טשינ ןיוש זיא רע .ןיוש טרירגעטניא
 זיא סָאװ ,טעָאּפ רעשידי רעביבא לת רעד רָאנ ,לארשי ץרא ןיא טעָאּפ

 ַא ָאקינרעיּפַאּפ זיא ןעניז םעד ןיא .ןושל-עמַאמ ןייז וצ יירטעג ןבילבעג

 ןוא יירד .וצרעד שזַאטס ןטסערג ,קידתומכ ,םעד ךיוא טָאה רע ,רענָאיּפ

 ,רוד ןצנַאג ַא ןופ ןרָאי יד ןענעז --- ןרָאי קיסיירד

 םענעכָארּפשעגסױא ַאזַא ןגעוו טרָאװ ַא סע ןעמ טביירש יװ ןוא

 ַא ,שטָאכ דיל ןייא -- טשינ טריטיצ ןעמ ןוא ווָאקינרעיּפַאּפ יו רעקיריל

 ןיא שטָאכ סָאװ -- "רעמייב,, עירעס רענייש רעד ןופ דיל ַא רשפא .ףָארטס

 לארשי ץרא ןיא רעמייב ןענעז סָאד זַא ,טנָאמרעד טשינ טרָאד טרעוו ץעגרע

 גנַאל רוד ַא ןיוש זיא ווָאקינרעּפַאּפ לייוו ,ױזַא טרָאפ רעבָא סע זיא --

 .הנידמ רעד טימ טרירגעטניא

 ןפָארטס רָאּפ ַא ,קיטעמוא רעייז ןענעז ייז שטָאכ -- ןריטיצ לעװ ךיא

 :ןביירש עכלעזַא ןעמ ןעק ךַאד ַא ףיוא רָאנ סָאװ ,רעדיל סווָאקינרעיּפַאּפ ןופ

 -- "ךעלעביײט יד יו; טשינ ךױא ןבעל ןבױט
 ,סרעייז דלעפסףמַאק סָאד -- ךַאד ןיימ ףיוא סע עז ךיא
 ךיז ןסייר ןוא ךיז ןגירק יז יו
 ,ךעלרעדעפ יד ךיז עטייוצ סָאד סנייא ןקילפ ןוא
 ,לביטשכַאד ןיא רימ ייב ךָאנרעד ןיפעג ךיא סָאװ
 .רעטצנעפ ןוא ריט ךרוד ענעגָארטרַאפ

 םורַא ױזַא טניו רעד טגָאי לָאמנייא טשינ ןוא

 ,בױט ַא ןופ לגילפ ַא ןופ רעדעפ ַא

 ,ץיפשש ןטױר ַא טימ רעדעפ עצנַאג ַא

 ...טולבנבױט טימ רעוו ןבירשעג טלָאו'ס יװ
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 ןענעז .קיטעמוא וצ -- ןעמוקַאב הטרח ןוא טַאטיצ םעד ןבירשעגפיוא

 ךיא רעטעלב .ביבא לת ןופ רעטעלב עשירפ ,רעטעלב ןגעלעג שיט ןפיוא
 ,ביבא לת ןיא קעטָאילביב-ץרּפ רעד םורַא ןופ גַאלרַאפ רעד זַא ,ךיא עז --
 עסיורג ַא ןָא טביוה ,'הדובע תודחא , ײטרַאּפ רעד וצ טנעָאנ טייטש סָאװ

 -- עיר רעטשרע רעד ןיא ןַאלּפ ןייז ןיא ןוא טייקיטעט עשירעבעגסױרַא

 טָא ןוא .רעדיל סװָאקינרעיּפַאּפ ףסוי ןופ גנולמַאז-ביילקסיוא עסיורג ַא
 ןופ לַאקָאל םעיינ ןופ תיבה תכונח ַא ןוא גנורעייפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא

 ַא ןעמונעג טָאה וװָאקינרעיּפַאּפ ןוא ,גַאלרַאפ ןוא קעטָאילביביץרּפ רעד

 ץרא ןיא רעביירש רעשידיי ַא זַא ,ױזַא טוט :רע טָאה טגָאזעג ןוא טרָאװ

 ןבעגסױרַא ןופ בוט םוי ןייז ןליפ לָאז ,טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא ןוא ,לארשי

 -- ךוב יינ ַא בוט םוי ַא זיא סע לייוו ,בוט םוי --- סנייז רעדיל ךוב יינ ַא

 ,טפָא טריסַאּפ סע יו השוב רעדָא ,רעיורט טשינ ןוא

1857 
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 יק סניפ דוד

 1896 ,עשרַאװ 1892 ,וועליהָאמ ןיא ןריובעג- ,2

 -ןטַאר ,עּפָארײא רעביא סעזייר .קרָאי-וינ 1899 ,ןילרעב
 ןיא 1949 טניז .עקירעמַא-ןופצ ,חרזמ ןטנעָאנ ,דנַאברַאפ

 ,הפיח ןיא למרכ ןפיוא טניווװו .לארשי תנידמ

 ,טריזַאר-טַאלג לָאמעלַא ,שטנעמ רענייש ַא ,גנוניישרעד ַא ,טלַאטשעג ַא
 םינּפ ןרעלוגער רעייז ןפיוא לכיימש ןשיעּפָארײא םענייפ ַא טימ לָאמעלַא
 -תרדה שיעּפָאריײא ןַא --- םינּפ-תרדה שידיי ןייק טשינ .שטנעמ םענייש ַא ןופ
 ןטלַאהעגקירוצ ,עטנַארעלָאט יד ,גנוטלַאה עקידריו יד וצרעד ןוא .םינּפ
 ןריפ סָאװ ,סעיצָאמע ןָא .טניימ יּפלכ ןטלַאהעגנייא-ץלָאטש ןוא טניירפ יּפלכ
 .תורוד ןופ עיצידַארט-החּפשמ טימ שטנעמ ַא .טשינ ץעגרע ןיא יװ"יַאס
 רעטשרע רעד ןופ שטנעמ ַא .ױזַא עקַאט זיא סע ןוא סע טכַאמ קורדנייא ַאזַא
 ןֵא .עדליג רעטשרע רעד ןֹופ םירחוס רעװקסָאמ ןופ ןוז ַא ןוא עדליג
 ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןטשרע ןופ ךָאנ ןטייצ יד ןופ טסילַאיצָאס רעשיטסילַאעדיא
 ךָאנ ןוא סערגנָאק ןשיטסינויצ ןטשרע ןופ ןטייצ יד ןופ ךָאנ טסינויצ ַא ןוא
 ןעגנוגנידַאב עטוג ןיא טבעלעג לָאמעלַא טעמכ ךָאנ וצרעד ןוא .העירפ ליפ
 לָאמניײק זומ ןוא ןבעג ןעק ,טָאג ןופ טנַאה רעטיירב ַא טימ ןעקנַאשַאב ןוא
 ,ףרַאד ןעמ ןעוו שיטעטַאּפ ,עמיטש ערָאלק ַא ?ךָאנ סָאװ ,ונ .ןעמענ טשינ
 ,קידנלייצרעד ,קידנסילפ קיאור לָאמעלַא ןוא ,ץַאלּפ ןפיוא זיא סע ןעוו ךיוה
 ךיוא רָאנ ןדער יז ןעק רָאנ טשינ סָאװ ,עמיטש ַא ,קידנריסערעטניארַאּפ
 וצרעד ןוא ,ןרעװ טרעהעג רָאנ טשינ ןוא ןרעה ךיוא ןעק ,ןדער םענעי ןזָאל
 םוטרעעּפָאריײא ןייז טָאה סָאװ ,רענַאקירעמַא ןַא .ןרעג עקַאט יז ןעמ טרעה
 יד ןדיַאס ?תולעמ עכעלשטנעמ ךָאנ .ןײרַא םי ןיא ןפרָאװעגסױרַא טשינ
 ןיק רעמ ָאטשינ .גנודיילק עשירעיירש טשינ לָאמנייק ןוא עטנַאגעלע
 דוד וצ ןעגנַאלַאב ןרָאװעג טנכערעגסיוא ָאד ןענעז סָאװ ,יד ןוא תולעמ
 ,רעריפייטרַאּפ ,גרוטַאמַארד ,טסיצילבוּפ ,רעלייצרעד ,רָאטקַאדער ,יקסניּפ
 | ,ןדיי ייב רענדער

 רעביירש עשידיי ךסַא רָאג רָאנ -- טשינ ךיא סייוו ןופרעד הביס יד
 טייקינייוו ןיימ ךיוא יוװ ױזַא -- 1910 םורַא ענעמוקעגפיוא ,רוד ןרעגניי ןופ
 עמַארד סיקסניּפ דוד ןועלעג שידיי ןיא ךוב סעטשרע סלַא ןבָאה --
 בָאה ךיא סָאװ ,עמַארד עשירַארעטיל ,עטוג עטשרע יד .י"יבצ עילימַאפ,
 ןוא יילטפעש קיזייא , ןזעוועג זיא ןעזעג רעטַאעט ןשידיי ןיא זיא סע ןעוו
 רעטַאעט ןשיעּפָאריײא ןיא עמַארד רעשידיי ַא ןופ גנוצעזרעביא עטשרע יד
 ץנַאג ַא יקסניּפ ןעמָאנ רעד רעבירעד טליּפש ."רצוא,, סיקסניּפ ןזעוועג זיא
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 רימ ייב זיא רע .רוטַארעטיל רעשידיי ןגעוו ןפירגַאב עניימ ןיא לָאר עסיורג

 .רעטשרע רעד לָאמיירד

 טימ ןעמוקעג .ךוזַאב ַא ףיוא עשרַאװ ןיא ןזעוועג יקסניּפ זיא 1920 םורַא

 עסיורג רָאג ַא טליּפשעג ןבעל סיקסניּפ ןיא רָאנ טשינ טָאה סָאװ ,יורפ ןייז

 ןזעוועג ךָאד זיא יז ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ גנַאג ןיא ךיוא רָאנ ,עלָאר

 זיא יז ןעוו ,טלעג ריא רַאפ ;זדנוא ייב סניטַאנעצעמ עטשרע יד ןופ ענייג

 טקורדעג 1895 ןוא 1894 ןרָאי יד ןיא ךיז ןבָאה ,הלכ סיקסניּפ ןזעוועג ךָאנ

 וצ דובכ רעד רעבירעד ריא טרעהעג רָאנ טשינ .ךעלטעלב-בוט-םוי ס'ץרּפ

 ןייז וצ דובכ ַא ךיוא רָאנ ,רוטַארעטיל רעזדנוא ןופ ןיטַאנעצעמ ַא ןייז

 סָאד ןוא .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןיטַאנעצעמ עטשרע יד

 ןוא .טרָאד ןטרָאג ןשיסקַאס םעד טימ ןוא עשרַאװ טימ ןדנוברַאפ זיא ץלַא

 עטעּפש יד ןיא גָאט ןקידרעמוז םענייש ַא ןיא טירדעבלַאז רימ ןריצַאּפש טָא

 ןוא .ןטרָאג ןשיסקַאס ןרעביא עקַאט ןוא עשרַאװ רעביא ,ןרָאי רעקיצנאווצ

 רעטנוא ךימ טמענ ןוא םינּפ ןטנחַאב ןייז טימ קיצרַאה ןוא ךיוה טכַאל יקסניּפ

 טשרע ךָאד זיא סָאד זַא :שירעדירבטוג עצײלּפ ןיא טּפַאלק ןוא טנַאה רעד

 יד ןוא עבלעז יד ןענעז קנעב יד וליפַא ...ןטכענ טשרע .,ןזעוועג ןטכענ

 ךיז טכַאד סע ןוא ןקסָאיק עבלעז יד ןוא ,ןעעלַא עבלעז יד ןוא רעמייב עבלעז

 רעבָא .טלעפ ץרּפ רָאנ -- -- עבלעז יד ןענעז ןשטנעמ יד זַא ,וליפַא רימ

 תעשב -- -- .ענירעלעּפ רעד טימ ןעמוקנָא טונימ עדַאל ַא טעװ רע

 ,שיט ןסיורג ַא ייב ןסעזעג לָאמַא רימ ןענעז עשרַאװ ןיא ךוזַאב סיקסניּפ

 טדערעג ןבָאה רימ ןוא ךעלדיימ ןוא ןעיורפ ךסַא ןוא רעביירש ערערעמ

 ןיקסניּפ ייב זַא ,םעד ןגעװ טדערעג ןבָאה רימ .טסַאג ןסיורג םעד ןגעוו

 טריפרַאפ ןענעז סָאװ ,רענעמ ןופ וויטָאמ רעד רעביא טפָא רעייז ךיז טרזח

 ַא .טקיטלַאװגרַאפ שממ רָאנ ,טריפרַאפ רָאנ טשינ ...ןעיורפ ןופ ןרָאװעג

 שיט רעודנוא םורַא ךעלדיימ ןוא ןעיורפ ענייש יד ןוא .טלעוו עטרעקרַאפ

 ענייא ןבָאה ,ןזעוועג ןרָאי יד ןיא לסיבַא ןיוש ןענעז סָאװ ,יד רקיע רעד ןוא

 ןײק טשינ ,שודיח ןייק טשינ :טגָאזעג טמולחרַאפ רערעדנַא רעד ךָאנ

 טלַאטשעג ענייש יד ריט רעד ןיא ךיז טזיײװַאב טָא ןוא -- -- שודיח

 ןעיורפ יד ןוא -- טנעה עדייב טימ קידנסירג ןוא קידנכַאל ,טסַאג םעד ןופ

 -- -- שודיח ןייק טשינ :ליטש ךָאנ ןעלמרומ שיט רעזדנוא ייב

 ףעטעהנַאמ ןופ רעטנעצ ןיא הריד רעטנַאגעלע ןַא ןיא טניוװ יקסניּפ

 רעשיטנַאגיג רעד ןיירַא טייו רעד ןיא טמָארטש רעטצנעפ עטיירב יד רַאֿפ

 עטרענײטשרַאפ עכיוה יו ,רעזיײה-ןקלָאװ יד ןוא קרָאי וינ ןופ שזַאסיעּפ

 ָארייא ןַא ןופ הריד ַא זיא הריד יד ךיוא .טנָאזירָאה םעד ףיוא --- רעמייב

 "טסַאג עטנענַאמרעּפ יד וצרעד ןוא ,טײקטמירַאב רעשירַארעטיל רעשיעפ
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 -טסַאג ןופ טייקשירטנעצָאגע יד ךיוא .סָאמ טימ ץלַא ןוא .טייקכעלטניירפ
 יקסניּפ ,שירטנעצָאגע ךעלנייּפ ןטלעז טשינ ןענעז רעביירש עשידיי .רעבעג

 םענעגנא עקַאט זיא .טקַאט םענייפ טימ טקעפַא םעד טָא טרילָארטנָאק
 ,גנובעלרעביא עשירעלטסניק ַא ,זיוה ןיא םיא ייב העש ַא

 ןטנװָא עכעלטע .טרעייפעג טרעוװ לבוי סיקסניּפ ,1943 -- לאערטנָאמ

 .טפַאשטנעק טימ טריטיצער רע ןוא .עיצַאטיצער טימ סיוא רע טליפ םענייא

 רעטייוצ ַא זיא טָא ןוא .טעמכ רעליּפשיוש ַא .גרוטַאמַארד רענעריובעג ַא
 ןעמוק רעטרעוו יד ןוא .ץרַאה טימ טדער רע ןוא -- טדער יקסניּפ .טנוװָא

 ,עטכירַאפסױא ,ןיוש עטריזיליטס ,ןצַאז עטוג ,עצנַאג ןיא ליומ ןופ סױרַא

 טימ טרעטיצ ,טדער רע סָאװ סָאד רָאנ .טריגערָאק טוג ןוא טקורדעג יו

 יױװַא זיא ןעמעלַא .טדער רע תעשב םיא ןקיטש ןרערט ןוא .רעצ ןסיורג

 עשירַארעטיל ןגעו טדער רע .המשנ רעד ףיוא ,ץרַאה ןפיוא טקיטיײװעגנָא

 יד יונעג ךיא רעה ךָאנ ןגיוא יד טימ ךיא עז ךָאנ :דָארג ןעמעלבָארּפ

 טדערעג ךָאד רימ ןבָאה טשרע טָא ,ןץץרּפ טימ עשרַאוװ ןיא 1891 ןופ ןסעומש
 טירש עטשרע יד ןגעוו ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ טרובעג רעד ןגעוו

 ,ךַאז ןיק טשינ ,שטנעמ ןייק טשינ ךָאד זיא רוטַארעטיל ַא ןוא --- עריא
 ןופ ןעמיטש ןיוש ןעמוק טָא ןוא -- רוד ןייא ןיולב ןבעל ףרַאד סָאװ

 םעד ןגעו רעצ ןָא ןוא רעצ טימ ןדער סָאװ ,ןעמיטש ;ןטייז ײלרעלַא

 ןייא זַא ,ןייז ךעלגעמ סָאד לָאז ...רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןברַאטשּכָא

 רעד -- -- ?רבק ןזיב שלעגיוו ןופ רוטַארעטיל ַא טיײלגַאב טָאה שטנעמ

 רערַאבטכורפ ַא רעבָא ,רעלופרעצ ַא .טרירעג ףיט ןוא ליטש זיא לָאז

 -ליטש עשיגַארט יד ןעגנעה טזָאל שטנעמ-רעטַאעט רעד ,יקסניּפ ,טנעמָאמ

 ןוא טייחדניק ןיימ ךיא עז עיזַאטנַאפ ןיימ ןיא ןוא ....לָאז ןיא עגר ַא טייק

 ןבעל ןיימ ןיא לכיב ןשידיי ןטשרע םעד ןופ ךעלטייז יד ןעגנילש ךימ עז

 ,.."יבצ עילימַאפ,, סיקסניּפ
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 יקסניפ דוד יחבש

 91 הירומ בוחר

 ,לָאמ עטשרע סָאד ןיב ךיא ןעוו זַא ,ןעשעג קילעפוצ ױזַא סיּפע זיא סע

 געט עטשרע יד ןיא ךיא בָאה ,לארשי תנידמ ןייק ןעמוקעג ,1950 רָאי ןיא
 ,הפיח ןיא למרכה רה ןפיוא רעזייה הרוש רעבלעז רעד ןיא טקנוּפ טניווועג

 ,לדָאה יורפ ןייז טימ יקסניּפ דוד טנָארפ ןיא טניוװ סע ווו ,91 הירומ בוחר
 רעשידי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןבירשרַאפ ייז ןענעז עדייב סָאװ
 ,עשרַאו -- טרעדנוהרָאי ןטנעצניינ ןופ ןרָאי רעקיצניינ יד ןופ רוטַארעטיל
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 ַא -- לדָאה ןוא רעטעברַאטימ ַא -- יקסניּפ ,'"ךעלטעלב בוט םוי; ,ץרּפ

 עטשרע יד ןיא דלַאב ןוא -- -- .עבַאגסיוא רעקיזָאד רעד ןופ ןיטַאנעצעמ

 שטָאכ ןוא .ןיקסניּפ ןעועג ךיא בָאה לארשי ןיא ןייז לָאמ ןטשרע ןופ ןהעש

 ןוא טייצ טַאהעג ףכית טָאה יקסניּפ --- ריט ןיא ןוטעג ּפַאלק ַא טרַאװרעדמוא

 סָאװ ,הריד רעד רעביא ךימ טריפ רע ןוא .טפַאשביל עשירבח ןוא דלודעג

 ןעמענפיוא ןעק -- טלעװ רעד ןופ ןטייז ריפ עלַא וצ ןענָאקלַאב ריפ טָאה

 קיניײװעניא ךיוא ןוא .טניוו ןופ םעטָא ןדעי ןוא ןוז רעד ןופ לַארטש ןדעי

 עלערוטלוק זיא ריא ןיא .טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא טריטנעירָא הריד יד זיא

 ןוא דנַאלשטייד ןופ ןוא ןליוּפ ןופ ןוא לָאמַא ןופ דנַאלסור ןופ עיצידַארט

 ױזַא ןוא .רעדנַאװ ןשידיי ןקימוטעמוא ןוא ןקיבײא ןופ ןוא עקירעמַא ןופ

 .ןרעשזַאטע יד ןיא רעכיב ענעבילקעג יד ןוא טנעוו יד ףיוא רעדליב יד ןענעז

 ָאד ךיא געלפ טּפָא -- -- .טײקנטלַאהעגניײא ןוא טקַאט ָאד זיא ץלַא ןיא

 טגעלפ ,טכַאװשעגּפָא ןזעוועג זיא רעהעג סיקסניּפ יו ױזַא ןוא ,ןעמוקנײרַא

 טפָא ןיב ךיא ןוא ריט רעד ןופ ּפירקס ןליטש םעד ןקרעמַאב טשינ רע

 ."טביירש יקסניּפ, דליב סָאד טרעדנוװַאב ןוא ןענַאטשעג גנַאל ןטונימ

 ןוטעגנָא לדייא ױזַא ןילַא רע ,גנונדרָא רעשיטקַאט ןיא שיט ןפיוא ץלַא

 וװעדנַאר ַאזַא טציא עקַאט ךָאד טָאה רע ,עמַאד ַא טימ וװעדנַאר ַא ףיוא יו

 -יַאנָארָאק,, רעניילק ןייז ףיוא סםַאזגנַאל טביירש רע ןוא ...עזומ רעד טימ

 עיינ ַא רשפא --- ץַאז ךָאנ ץַאז ,טרָאװ ייב טרָאװ ,תוא ייב תוא --- ןישַאמ:ביירש

 שינעעשעג ַא ,גנוניישרעד ַא ןגעוו טכירַאב ןטרעטסײגַאב ַא רשפא ,עמַארד

 ןַא ןוא רעטרעטסײגַאב קיבײא ןַא םורַא ָאד טייג רע .לארשי תנידמ ןיא

 ךיז טיג םינּפ ןייז ןוא -- ךימ רע טקרעמַאב טָא ןוא .רעלופסגנונפָאה קיבײא

 ןיימ זיא טָא :אברדא ,גנורעטש רעטכירעגמוא רעד רעביא םורקרַאפ ַא טשינ

 טָא ןוא -- ןעורּפָא ךיז יז לָאז ןוא ,ןיוש דימ לסיבַא עקַאט זיא יז ,עזומ

 .י.יר .מ טניירפ ןיימ זיא

 למנ רע'הפיח

 געט רָאּפ ַא טימ ןיקסניּפ טימ ךיז טנגעזעגּפָא .רעבמעטּפעס ,0

 רע'הפיח ןיא ,ןפַאה ןיא למוט .ןײגּפָא דלַאב ףרַאד ףיש יד .ןגרָאמירפ .רעירפ

 -- ךיא טכַארט .ןיקסניּפ דוד ןטייוו ןופ גנולצולּפ ךיא עז למוט ןיא ןוא .למנ

 ,ךימ עקַאט ןוא ףיש רעזדנוא עקַאט טכוז רע .ןיינ -- רעבָא .לַאפוצ ַא

 ,טליפ רע .ןענעגעזעג ןעמוקעג ךיז זיא רע .םורַא ןיוש ךימ רע טּפַאכ טָא ןוא

 סיּפע טָאה רע זַא ,ןזעוועג חירטמ ךיז טָאה רע סָאװ ,ייו רימ טוט סע זַא

 ריש טימ רימ טגָאז רע ןוא ,ןטכיראפ רע ליװ ,ןידה תרושמ םינּפל ןוטעג

 ןבעגעג לארשי תנידמ ןיא ָאד רימ טָאה ןעמ --- :לכיימש ןשידניק ַא טשינ
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 עטרַאק:טירטניירַא עקידנעטש ַא ןוא ןסובָאטױא עלַא ףיוא עטרַאק-ןרע ןַא

 רעזדנוא ןיא ןעזנָא ןיימ ןריבורּפוצסיױא האנה רימ סע טוט -- הפיח למנ ןיא
 זיולב רימ רע טָאה סָאד רעבָא ...ןעמוקעג ךיא ןיב רַאפרעד ןוא -- דנַאל
 ביל תמא ןַא ףיוא טָאה רע זַא ,זיא תמא רעד .ןרעגנירגרַאפ טלָאװעג

 ןייק ןעמוק רעדיו 1954 רָאי ןיא לעוו ךיא זַא -- -- .רעביירש םירכח

 ןריבורּפסיױא , רעדיוו ,הפיח למנ םעד ןיא ןעמוק רעדיװ רע טעוװ ,לאושי
 טירטנייא םעיירפ ןוא ןסובָאטיױא יד ףיוא עטרַאק רעיירפ ןייז ןופ חוכ םעד

 ָאטשינ -- -- ...ןעמוקנָא ףרַאד ףיש ןיימ ןעוו טקנוּפ ןוא -- "ןפַאה ןיא

 ערעגניי וצ טעטעיּפ ליפוזַא טימ רעביירש רעשידיי רעסיורג רעטייווצ ןייק
 ,םיא ןופ

 רעוועקצוס -- וד

 ,רָאי 41 קוליח רעד -- 1912 -- רעוועקצוס םהרבא ,1872 --- יקסניּפ

 ןרעוועקצוס טימ דיירפ סיקסניּפ ןוא ,ןדייז ַא ןוא לקינייא ןַא ןשיווצ ךרע ןַא

 ,טקנוּפדנַאטש ןשירעלטסניק ןייר ןופ ,םתס ---יא .טשינ רועיש ןייק רָאג טָאה

 יא ןוא לארשי תנידמ ןיא טניױװרַאפ טָאה רעוועקצוס סָאװ ,סָאד יא ןוא
 ,םיא רַאפ רעביירש עשידיי תורוד יד וצ גנואיצַאב עלַארגעטניא סרעוועקצוס

 -- טנַאקַאב ןײמעגלַא סע טרעװ רעטעּפש -- ליטש טכַארט יקסניּפ ןוא

 "קיצנאוצ ןוא טרעדנוה רעביא, ןעױרטרַאפנָא רע טעװ ןרעוועקצוס זַא
 ןרעוועקצוס רע טָאה לָאמנייא ןוא .האווצ ןייז לעוּפה לא חוכה ןמ ןעגנערב סָאד
 .ךעלריטַאנ ץנַאג ןעמונעגפיוא רעוועקצוס סע טָאה ."וד,, ןפור ןביוהעגנָא

 רעוועקצוס ךיוא זַא ,טרעדָאפעג טָאה יקסניּפ --- ןיקסניּפ ייב טשינ רעכָא
 טגָאז לקינייא ןַא יו ,ןוט טשינ סע לָאז רע ןוא --- "וד,, ןגָאז םיא לָאז

 רעד ןיא !וד -- ןגָאז םיא רע לָאז רבח רעכיילג ַא יוװ ,ןיינ .וד : ןדייז ַא
 .קיבײא ךיילג ןענעז עלַא ,רעגניי ןוא רעטלע ןייק ָאטשינ זיא טסנוק

 ךיז רע טגעלפ םדוק .טַאהעג טשינ הרירב ןייק טָאה רעוועקצוס ןוא

 טרירעלָאט יקסניּפ סע טָאה טייצ ַא ...םורַא ןוא םורַא ןדער ,ןעיירדסױרַא
 דימ טָאה רעוועקצוס !וד -- טרעדַאפעג רע טָאה ךעלדנע ,טקַאט טימ
 טוומעג ןוא "יוד, ןטשרע םייב טסוהרַאפ שזא ךיז טָאה רע זַא ,טלייצרעד

 ןרָאװעג סע זיא רעטעּפש רעבָא ...רעסַאװ קולש ַא ןעקנירטכָאנ רדסכ
 ,עכעלרעדנווו .ךעלגעמ סע זיא ןיקסניּפ טימ רָאנ עקַאט ,טושּפ ןוא ךעלריטַאנ
 .טייקטנעָאנ עשירבח ַאזַא טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ץנַאטסיד עקידריוו

 ןלַארטש-העיקש

 וצ ,םי םוצ -- רעטצנעפ עריא ,ןיקלַאמ רעב בד ןֹופ הריד רעד ןיא

 -טנעייל יקסניפ .ןרָאיטקַא ןוא רעביירש ןופ טפַאשלעזעג .טכַאנרַאפ .ברעמ
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 -ברעמ יד ןגעקטנַא טייטש רע .עמַארד עיינ ַא סיוא טליּפש-טריטיצער
 ,קיטרַאפ רֶע זיא דלַאב טָא .העש עכעלטע ןיוש טנעייל רע .רעטצנעפ

 ןיא ןטכױלעגנײרַא טשינ יז טָאה -- ךיוה ןענַאטשעג זיא ןוז יד גנַאל יו

 טָאה ןוא ברעמ ןיא קירעדינ יז זיא טציא רָאנ .רעטכיד םעד ןופ ןגיוא יד

 םעד ןופ םינּפ םעד ףיױא ןדלָאגטױר ןוטעג טכיול א גנולצולּפ טעמכ

 קיטרַאפ טצוו רע ,ייוצ -- טונימ ַא ךָאנ .עמַארד ןייז ןופ רָאטַאטיצער

 עלַא .טכיל העיקש םעד טימ רעטצנעפ סָאד ןלעטשרַאפ טשינ טזָאל רע .ןייז

 םעד ןופ םינּפ םעד ףױא העיקש רעד ןופ טכיל סָאד ןליפ ןוא ןעעז

 טרָאװ ךיוה ַא טשינ טגָאז רענייק -- רעביא ךיז ןקוק עלַא .רעטכיד ןסיורג

 רע רָאנ ןענעייל-ןליּפש סָאד טקידנעעג יקסניפ טָאה טָא ןוא .םעד ןגעוו

 םענעדלָאגטױר םעד ןופ ןטעלג ךָאנ ךיז טזָאל רע .טשינ ךָאנ ךיז טצעז

 -- לארשי ץרא ןיא תועיקש יד ןענעז ךעלרעדנווו -- :טגָאז רע ןוא טכיל

 ? תמא טשינ

 םעינעטעד ַא

 ןזעוװעג ןענעז יקסניּפ דוד ןופ ןבעל ןגנַאל םעד ןיא וװ ץעגרע

 ענייא .רעקיסַאלק םירבח טימ אקווד ןוא ןעגנובעלרעביא עשיטַאמוארט

 זיא יז .ץרּפ שובײל קחצי ןרעטלע רָאי 20 םעד טימ גנובעלרעביא ַאזַא

 .ייסע ןשיפַארגָאיבַאטױא ןַא ןיא ןרָאװעג טדערעגּפָארַא שיטילַאנַאָאכיסּפ

 ַא .םכילע םולש ןרעטלע רָאי 12 םעד טימ ַאזַא גנובעלרעביא עטייווצ ַא

 ..."רצוא רעד, ןעמָאנ ןבלעז םעד טימ סעידעמָאק ייווצ ןגעוו עידעמָאקיגַארט

 םולש .שינעטער ַא ןיינ --- ? גנובעלרעביא ? עטירד סָאװ -- עטירד ַא ןוא

 ןענָאמרעד וצ ןעמָאנ םעד ןטימעגסיוא בוטש סיקסניּפ ןיא ןבָאה רימ .ׁשֵא

 עשיטַאמוארט ַא שממ ןרָאװעג זדנוא רַאפ זיא ךַאז יד ,ןטילעג ןבָאה רימ

 טוט ןינע רעצנאג רעד זא ,םשור רעד ןזעוועג זיא סע .שינעבעלרעביא

 סיקסניּפ ןענָאמרעד ייב טגעלפ ׁשֵא .זיא סע ןעמעוו יוװ ייוו רעמ ןיקסניּפ

 ...יקסניּפ רעטלַא רעד ,ייא --- : ןוט לכיימש ַא לופייוו -- םיא וצ גנוגײנּפָא

 םעד ןופ גנודיײשַאב יד ןיא רשפא ןוא ,((רעטלע רָאי 8 זיולב יקסניּפ)

 ןסיועג ַא ןיא ,עדייב ךָאד ןענעז ייז .ןכוז וצ ןצרּפ ןיא עקַאט שינעטער

 רעגניי רָאי 28 רענייא ,20 רענייא ,ןיז עשירַארעטיל סעצרּפ ןזעוועג ,ןעניז

 -עיטסאניד ? רעטנָאלּפ-הכרב הדוהי ןוא ןבואר א רשפא .רעטָאפ ןקיטסייג ןופ

 ןיא ןעלקיװנײרַא טשינ רעסעב ןטָאדקענַא יד רימָאל זיא ? ןטייקיטיירטש

 רעודנוא זיא יקסניּפ ןוא שינעטער ןביילב לָאז שינעטער .תוישעמ:ןיורק

 | !יקסניּפ דוד רבח רעסיורג
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 עקיטעמוא ןוא עקידרעפָאה ןטנווָא ףיוא

 תנידמ ןיא רעביירש עשידיי ןופ ןיירַאפ םעד ןופ טנעדיזערּפ-ןרע רעד

 םוצ סע זיא רעביירש עשידיי עלַא ןשיוװצ ןוא יקסניּפ דוד זיא לארשי

 רע לייו טשינ .טירטסױרַא ןכעלטנפע ןַא ףיוא ןטעברַאפ וצ םיא ןטסגנירג

 ןוא .טכילפ עשירבח יד ביל טָאה רע לייוו טרעיינ ,לטערב סָאד ביל טָאה

 ןטייהנגעלעג עקיטעמוא ייב רעיורט ןפיט ןוא טעמוא טימ סיוא יז טליפ רע

 ןזעוװעג םינּפ ןייז זיא יו .תוחמש עשירַארעטיל ףיוא טלַארטש רע ןוא

 -רַאפ ַא ףיוא רעיורט ןופ טרָאװ ןייז טגָאזעג טָאה רע ןעוו -- ןירג שממ
 ןענייו ןופ ןטלַאהעגנייא ךיז רע טָאה יו ,ושָאטַאּפָא ףסוי ךָאנ גנולמַאז
 ,ךיז ןופ ןרעגניי ליפוזַא ןַא טײלגַאב רע זַא ,ןענָאמרעד ןעמעלַא ןוא ךיז םייב

 ליפיוזא ןא טסירגאב טָאה רע ןעװ םינּפ ןייז טלארטשעג טָאה יװ ןוא

 רעכיב עשידיי טמוקַאב רע -- -- .ןַאמ לדנעמ :טסינַאמָאר ךיז ןופ ןרעגניי

 ייז וצ גנולעטש ַא טמענ רע ןוא ייז טנעייל רע ןוא טלעוו ןקע עלַא ןופ

 רעדָא ,ךיז ןיא ךשמה ןגָארט סָאװ קרעוו םיא ןריסערעטניא סרעדנוזַאב

 ָאד לָאז ביול ןגייא בילוצ טשינ ןוא ןייז בילוצ .ךשמה ןופ ןעעדיא שטָאכ

 ַא ןופ גנוניורק, עמעָאּפ ןיימ טימ ךיז ןריסערעטניא ןייז ןרעוו טנַאמרעד

 -רעטכיד רעשידיי ַא ןיא'' דיל םעד ןוא !!עקירעמַא ןיא רעטכיד ןשידיי ןגנוי

 -- לארשי ץרא ןיא ןבעל ןוא בײל טימ שטָאכ ."עקירעמַא ןיא בוטש

 ןוא טלעװ רעד רָאג רעביא םויק ןשידיי רַאפ גרָאז טימ לופ רע זיא

 זיא רע .זיולב רעטכיד ןייק טשינ זיא רע .עקירעמַא ןיא סרעדנוזַאב

 טגעלפ יװ -- .ןעמעלבָארּפ עשידיי סנטלעוו עלַא ןיא טריטנעירָא ךעלטנירג

 טשינ ןוא ןעניש טלָאװעג םיא טָאה ןעמ ןעוו ,יקסניּפ ,ןרעזייב ךיז רע
 ןעמ טניימ סָאװ .ביבא לת ןייק טייהנגעלעג רעדעי ייב ןעמוק וצ ןפור

 .י.!קיטַאמעטַאמ ןופ טשינ טלַאה רע ? ןרָאי יד ןופ ןובשח רעד רשאב ?סיּפע
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 סעניּפ רזעילא

 ןיא ןרָאי עלַא .1886 רָאי ןיא ,דנַאלסור ןיא ןריובעג

 -- גירקטלעוו רעטייווצ ,סעזייר-טלעוו עסיורג .עשרַאװ

 ןיא טניוו .לארשי ץרא ןיא 1947 טניז .ןָאדנָאל ןיא
 ,ביבא לת

 סָאד לָאמעלַא טגָארט רע ,טשינ ךיז טרעטלע רע ,טשינ ךיז טרעדנע רע

 ןיש זיא רע זַא ,ןסייו עלַא יו ױזַא רָאנ ,לדרעב ענעריושעגוצ ,עצרַאװש

 רע זַא ,רעכַאמפושיכ ַא יב ןעטעבעג אמתסמ רע טָאה -- םיעבש ןב ַא
 טלַאה רע זַא ןייז דשוח םיא ןעמ לָאז סָאװרַאפ .ןרעוו יורג ... טרָאפ לָאז
 ;גנוי קיבײא טשינ ,ןיינ .גנוי קיבײא ךָאד זיא רע זַא -- גנוי ךעלטסניק ךיז

 ןייטש זיא םיא םורַא טייצ יד .טשינ ךיז טרעטלע רע -- טושּפ רָאנ
 רעד ןופ ץעזעג סָאד וליפַא --- םַאנסיוא ןַא ןָא לגער ןייק ָאטשינ .ןבילבעג

 סָאװ ,רעצימע זַא ןוא ,סעניּפ רזעילא טסייה רע ,ללכה ןמ אצוי ַא טָאה טייצ

 יד ןיא ּפָא ןסעניּפ טיג ןעמ דובכ ליפיו -- טעז ,טנװַאהַאב טשינ זיא

 ,סעניּפ .מ רעד ןייז זומ סָאד זַא ,דלַאב ןעמ טניימ --- ןזיירק עשירַארעטיל

 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג עטשרע יד ןבירשעגפיוא טָאה סָאװ

 -- ןַינ רטַּבִא .סעניּפ םענעי ןופ בורק ַא שטָאכ רעדָא ,1910 רָאי ןיא ךָאנ

 ןַא לָאמַא -- קינייו רעייז טביירש רע שטָאּכ ןוא .סעניּפ רזעילא זיא רע

 םעד ןופ רעטנעצ ןיא לָאמעלַא רעבָא רע זיא --- גנושרָאפ ַא לָאמַא ,ייסע
 ןבעל ןשירַארעטיל ןשידיי

 ,טײקנדײשַאב ןייז בילוצ ,סעניּפ זיא ןיײרַאפ-ןטַארעטיל רעװעשרַאװ ןיא

 רָאנ ןוא ,ןייז טנעקעג גנירג סע טָאה רע שטָאכ ,דילגטימ ַא ןזעוועג טשינ
 .טקיטכענעג ןוא טגָאטעג בולק ןיא טָאה רע ןוא .טסַאג רעלעיציּפָא ןַא

 עגנַאל טַאהעג ןוא רערעל ַא ןזעוועג עשרַאו ןיא זיא רע -- רעמוז ץוח
 ןטספיט ןיא זיב ןוא לכייט ַא טימ עשטַאד ַא ףיוא טניווװעג ןוא סעיצַאקַאװ

 -- לכייט םעד םורַא ןעײרדמורַא טרָאד ךיז רע טגעלפ ןירַא טסברַאה

 רעשיטנַאמָאר רעד וצ טגנַאלַאב רזעילא .ןדע ןג ןיא ןושארה םדא יו טעמכ
 ןופ רענייא יו טשינ רָאנ -- טרעדנוהרָאי ןטעצניינ ףוס ןופ רוטַארעטיל

 ןוא עמַאזניא .ןדלעה עריא ןופ רענייא יו טרעינ ןוא ,רעפעש עריא
 .עקידנריּפָאזָאליפ

 ןָאילימ ַא ,סניוועג עסיורג סָאד ןענווועג לָאמנייא טָאה סעניּפ רזעילא

 .המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ןופ ףוס םעד ךָאנ דלַאב ,ןליױּפ ןיא ,סעטָאלז

 -- ןסניוועג עסיורג ייווצ ןענַאהרַאפ ןכב ןענעז רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא
 רעטייוצ ַא ןוא עידעמָאק סמכילע םולש ןיא רעטכַארטעגסיױא ןַא רענייא
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 דלַאב טָאה סניוועג רעתמא רעד ךיוא רָאנ .ןסעניּפ רזעילא ייב רעתמא ןַא
 םעד ןופ לייט ַא טָאה סעניּפ .רעקָארָאס עלעמיש ייב יװ ףוס ַא טַאהעג
 םעד ןוא עזייר:טלעוו ַא ןופ טעליב ַא ןיא טריטסעווניא סעטָאלז ןָאילימ
 לייוורעד רעבָא ,טכַאמעג רע טָאה עזייר-טלעוו יד ,קנַאב ַא ןיא לייט ןרעדנַא
 טיצַאולַאװעד רעד ןופ עילַאװכ רעד ןיא ןצלָאמשעג קנַאב ןיא טלעג סָאד זיא
 טפיוקעג קנַאב רעד ןיא טלעג ןרַאפ רע טָאה ,ןעמוקעגקירוצ זיא רע זַא ןוא
 ַא ןעװעג גָאט ןייא ןיא רע ןעוו ,ןטייצ יד ןופ רכז ַא ףיוא רָאלָאד ןייא
 -- רוטַארעטיל וצ תוכייש ןייק טשינ טָאה השעמ יד שטָאכ ...רענָאילימ
 ,טנכייצרַאפ יז רימ ןבָאה ,טעשזוס רעשירַארעטיל ַא יוװ ןעניד רעבָא יז ןעק

 טימ ,עליטש ַא רָאנ ,עידעּפָאלקיצנע עקידעבעל ַא ,רענעק ַא זיא סעניּפ
 .תוניבמ ןייז ןעגניווצוצפיורַא טנייפ טָאה רע ןוא ,קַאמשעג טימ ןוא טקַאט
 טייהרעליטש יז טביילב ,טשינ ביוא ןוא ,טוג זיא תוניבמ ןייז ןָא וטסמענ
 .סעסנָאװ ענייז רעטניה

 ,עשרַאװ ןיא יו ןבעל ןפוא ןבלעז םעד סעניּפ טריפ לארשי תנידמ ןיא
 .םי גערב ַא זיא ָאד ןוא ךייט גערב ַא ןזעוועג זיא טרָאד -- טשינ רעמ
 רענעדלָאג, רעד ןיא רָאטקַאדערטימ ןליטש ַא טכוזעג טָאה ןעמ זַא ןוא
 ךיז טלָאװ רעדעי זַא ,ןרָאװעג ךעלריטַאנ ױזַא סעניּפ סע זיא ,""טייק
 ןרָאװעג טשינ סע טלָאװ רע ןעוו ,טרעדנווװעג

 ףיוא ךיז ןגעװַאב סָאװ ,ןטלַאטשעג רעטַאעט ןשיזעניכ ןיא ןענַאהרַאפ
 עסייו ,עניד רעטניה ךיז ןגעװַאב סָאװ ,ערעדנַא ןוא אפוג עניב רעד
 ןעגנוגעווַאב ערעייז ןוא ןליּפָארּפ ערעיײז רָאנ טעז ןעמ ןוא ןעגנַאהריפ
 ןעגנַאלַאב ייז רעבָא .טשינ ייז טרעה ןעמ רָאנ ,טייקכעלטייד רעסיורג טימ
 יד ןיא עלָאר ַא ןליּפש ,טימ ןליּפש ייז .קיטש ןופ עיצקַא רעד וצ יו יאס
 :רעטַאעט םעד ןיא סעניּפ רזעילא טליּפש עלָאר ַאזַא .ליטש רָאנ ,תולרוג
 --- ןָאדנָאל ןיא טקַא ןייא ,עשרַאװ ןיא טקַא ןייא ,רוטַארעטיל עשידיי :קיטש
 תנידמ ןיא טקַא רעטירד רעד ןוא -- חמחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןיא
 ,לארשי
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 רימע-דלפרקניּפ הדנַא

 ןיא קידנעטש 1924 טניז ,עיצילַאג ,עשייר ןיא ןריובעג

 ,לארשי ץרא

 ןופ םילוגליג ןוא רעדנעל ןופ םילוגליג ןֹוא תונושל ןופ םילוגליג

 ןענַאהרַאפ זיא ? ןייטשרַאפ ייז ןעק רעוו ,ןעמענַאב ייז ןעק רעװ -- ןשטנעמ

 ןעמָאנ רעד ?לַאפוצ ַא רָאנ יז ןענעז ,םילוגליג יד ןיא טייקיסעמצעזעג ַא

 רעקיצנאווצ עטשרע יד ןיא ןזעוועג טנַאקַאב טוג רימ זיא דלעפרעקניּפ ַאדנַא

 בָאה ךיא ןוא טנעקעג טשינ ךיא בָאה ךעלנעזרעּפ יז .עשרַאװ ןיא ןרָאי

 ךיז ןוא שיליוּפ ןבירשעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי ענעי טנעקעג ליפוצ טשינ ללכב

 ךרוד ןוא ריט ךרוד ןיירַא רוטַארעטיל רעסיורג רעקיזָאד רעד ןיא ןסירעג

 ןיא טניוװעג טשינ דלעפרעקניּפ ַאדנַא טָאה -- בגא -- ןוא ,רעטצנעפ

 -רעדיל ריא ,ןטפירשטייצ עשירַארעטיל עשיליוּפ ןיא רעדיל עריא .עשרַאװ

 ןורכיז ןיא ןבילבעג זיא ןעמָאנ רעד ןוא .םשור ַא טכַאמעג ןבָאה גנולמַאז

 לַאפוצ ַא ךרוד בָאה ךיא .ןדנווושרַאפ רע זיא ןטפירשטייצ יד ןופ ןוא

 סָאד ןוא עשייר ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא דלעפרעקניּפ ַאדנַא זַא ,טסווװעג

 ,םַאטש ןיילַא ךיא ןכלעוו ןופ ,לטעטש םעד ןופ טייוו טשינ זיא לטעטש

 -עגפיוא רעדיוװ דלעפרעקניּפ ַאדנַא ןעמָאנ רעד זיא טָא -- םילוגליג

 יד ןָא -- דלפרקניּפ הדנא סלַא ןיוש רעבָא ,סייוו ףיוא ץרַאװש ןעמוווש

 לארשי ץרא ןייק קעװַא זיא יז .רימע הדנא סלַא רעטעּפש ןוא -- ןלַאקָאװ

 טייהנגעלעג רעדעי ייב ןוא ןירעטכיד עשיערבעה ַא ןרָאװעג זיא ןוא

 עגנוי .רָאג ןוא רָאג גנוטכיד ריא ןופ טלַאה קילַאיב זַא ,טלייצרעד ןעמ טָאה

 .סרעטכיד עגנוי יו רעקיסַאלק וצ לזמ רעמ לָאמעלַא ןבָאה סנירעטכיד

 ךיוא .ערעזדנוא ןיא ךַױא ױזַא ןוא ןרוטַארעטיל עלַא ןיא סע זיא ױזַא

 יָאקַאי ַאזָאר ןופ ןטנעלַאט יד ןופ רעגנעהנָא רעסיורג ַא ןזעוועג זיא ץרּפ

 .לרעּפ ַאעמָאלַאס ןוא שטיווצב

 יד ןוא עקידתומימת יד ןופ ןירעטכיד יד זיא דלעפרעקניּפ ַאדנַא

 ןיא ןוא סעביל ערעייז ןיא ןיירַא ךיז טבעל יז .עקידנדייל יד ןוא עטבילרַאפ

 םעד ןיא ןײרַא ךיז טבעל יז .ןירעגניזסיוא רעייז טרעוו יז ןוא ןדייל ערעייז

 יװ ,ןירעביירש-ווירב רעייז טרעוו יז .טביירש יז עכלעוו רַאפ --- יד ןופ ןושל

 טביירש יז ...עדנילב רעדָא ,עקידנביירש טשינ רַאפ ןירעביירשזווירב יד

 ןַא זיא יז .ןעמַארג ןיא ןוא ןעמטיר ןיא טלעוו רעד וצ ווירב ערעייז רָאנ

 זיא יז ןבעל ןיא ךיוא ױזַא ןוא ריּפַאּפ םעד ףיוא ױזַא .ןירעטכיד עטכע

 ַא רַאפ טָאה יז ןוא לארשי ןיא סנירעטכיד:רעדניק עטסעב יד ןופ ענייא

 -קילַאיב םעד .גנונעכייצסיוא עכיוה יד ןעמוקַאב טיבעג םעד ףיוא ךוב
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 יד ןופ טשינ זיא רעדיל'רעדניק ןביירש .ביבא לת טָאטש רעד ןופ זײרּפ

 ,דניק א ,דניק ַא רעדיוו ןרעו -- טושּפ ץנַאג טסייה סָאד ,ןכַאז עגנירג

 רעדיל טביירש סָאװ ,רענעסקַאװרעד ַא -- טשינ ןוא .רעדיל טביירש סָאװ

 .רעדניק רַאפ

 טנוהבוטש ריא ןופ טעלג ַא בילוצ ןוא תויח:בוטש ביל טָאה ַאדנַא

 ןוא ןריולרַאפ היאר יד טשינ ריש יז טָאה -- םינּפ ןפיוא סעּפַאל יד טימ

 ,ןייז לחומ טנוה רעבושח רעד רימ לָאז ,דנַאלסױא ןיא טלייהעג ןרָאי ךיז

 רעד ןגעוו ...רעטרעוו יד ןביירש תעשב ןסעגרַאפ ןעמָאנ ןייז בָאה ךיא סָאװ
 ךיא ךוזַאב טָא ןוא .טסווװעג ךיא בָאה גיוא ןטעדנווװרַאפ םעד טימ עמַארד

 ַא ןַאמ סָאדנַא ןיא בגא .ביבא לת ןיא 87 סַאג םעה דחא ףיוא רימע הדנַא

 טנפעעג בָאה ךיא זַא ,םירעטסינימ-רַארגַא ןיא רעינישזניא רעטמירַאב

 ךיז טָאה אליממ ןוא טנוה ַא ןעגנורּפשעגפױרַא דלַאב רימ ףיוא זיא ריט יד

 -- :גערפ ךיא ןוא ,עמעט רעשיטניה ַא ףיוא ןביוהעגנָא ךערּפשעג רעזדנוא
 ךיא רָאנ ,טנוה ַא רעדיו רָאנ טשינ -- ?טנוה א רעדיוו ןיוש טָאה ריא
 ...טנוה רעבלעזרעד וליפַא זיא סע -- סע טגערפ ריא סָאװרַאפ ךָאד סייוו

 ...קידלוש טשינ ךעבענ ךָאד זיא רע -- תונמחר סיורג טימ םיא טעלג יז ןוא

 -- -- ןגיוא עכעלשטנעמ ןופ טײקטרַאצ רעד ןופ טנוה ַא טסייוו סָאװ

 ףיױא וליפַא רָאנ ,תויח ףיוא רָאנ טשינ ,ןשטנעמ ףיוא רָאנ טשינ ןוא
 זיא רעדל ,רעדייל .תודע ןַא ןיב ךיא .םימחר טימ לופ הדנא זיא עטיוט

 וצ ,וצ ;טּפָא ןייג וצ ןעמוקעגסיוא לארשי תנידמ ןיא ןרָאי יד ןיא ךיוא סע
 ןבָאה תויוול עקיזָאד יד ןופ רענייא ןייק ףיוא .םירבח ןופ תויוול ףיוא טפָא

 םענייא ךָאנ .ךיא טשינ ןוא דלפרקניּפ הדנא טשינ .טלעפעג טשינ עדייב רימ
 ,ל"ז ןיוש זיא רע ךיוא -- ינועמש דוד -- ןעז קידנעטש טרָאד רימ ןגעלפ

 ןטרַאװ ןוא קנעב-םלוע תיב ענרענייטש יד ףיוא ןציז רימ ןגעלפ טפָא

 ןדער רעדָא ,ןגייוש רעדָא ןוא היוול ''רעזדנוא,, ןופ "'רות,, םעד ףיוא

 ןהעש-היוול יד א טָא .תומה ךאלמ ןפיוא סטכעלש ןוא ןנימ רב ןגעוו סטוג

 לופ ןעגנוטכיד סדלעפרעקניפ ַאדנַא ןופ טײקטכע רעד ףױא תודע ןגָאז

 ,םדא ןב ןיא ןביולג ןוא תומימת טימ
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 ןּפ ר ד נ ס כ ל א

 יד טניז ,דנַאלסור םורד ןיא 1906 רָאי ןיא ןריובעג
 ,לארשי ץרא ןיא ןרָאי רעקיצנאווצ

 תנידמ -- ָאד זיא םיא ןיא ץלַא ןוא רעדנעל עלַא יו דנַאל ַא זיא סע
 יד וצ ןעגנַאלַאב סָאװ ,תירבע ןיא רעביירש ןופ עּפורג ַא ךיוא ןוא ,לארשי
 ןשיווצ עטסקיטײדַאב יד ןופ רענייא ןוא .ןעגנוריּפורג עשיאײטרַאּפ עטסקניל
 עטקעריד .(ןעּפ) ןּפ רדנסכלא : רעטסקיטײדַאב רעד עקַאט רשפא ןוא -- יז
 ,יקסווָאקַאיַאמ ןוא ןינעיסעי ןופ --- שירַארעטיל -- תועּפשה עקידוװעעזנָא ןוא
 .שיקרַאמ ץרּפ :ןגָאז וצ טלעטשעגנייא וליפַא טלָאװ ךיא ןוא

 קידנלַאפפיוא ןַא ןוא רעדנַאלב-לקנוט ַא ןוא רעכיוה ַא זיא ןּפ רדנסכלא
 ןענעגעגַאב וצ םיא ןעמוקעגסיוא זיא רימ ןעוו רָאנ .םינּפ טמרָאפעג-שיסַאלק
 ןופ טלַאטשעג ַא .קנַארק וליפַא ,דימ קרַאטש -- דימ ןעזעגסיוא רע טָאה
 רשפא -- רעדיל עטשרע יד ןיא ןוא .ןינַאירעיװעיס רָאגיא ןופ ּפיט םעד
 -טיוא זיא ןעוו ןטלעז .טייקנייש סֹולּפ ץנעדאקעד .העּפשה ןייז רעטנוא רָאג
 יד ןיא ןציז םַאזנייא טגעלפ רע .ןּפ .א טימ טרָאװ ַא ןטייברעביא ןעמוקעג
 ,טייו טשינ ,ףוגנויד בוחר ףױוא עפַאק-רַאוטָארט םעניילק ַא ןיא ןטנוװָא
 וצ .קָאטשניב ןשירַארעטיל םעד ,"תיסכ עפַאק ןופ סַאגגעקטנַא רעבָא
 ןגעלפ ייז ןוא -- ווָאקינרעיּפַאּפ ףסוי רעזדנוא ןצעזוצ טּפָא ךיז טגעלפ םיא
 -- שיסור ףיוא ךיוא רשפא ןוא ,תירבע ףיוא רענייא --- ןגייווש עדייב ױזַא
 ןופ רעטכיד רעד -- רעטשרע רעד .ןושל-עמַאמ ףיוא רערעדנַא רעד ןוא
 ַא ןָא טכענ -- גג ילב תוליל :רעדיל עירעס רעלופ-סקורדנייא קרַאטש ַא
 לארשי תנידמ ץנַאג ןיא סָאװ ,רעטכיד רעד ,רערעדנַא רעד ןוא .,ךַאד
 תמחמ) .ךַאד ןפיוא רעטכיד רעד -- גגה לע ררושמ :םעד יװ ןעמ ןעק
 ,(לביטש-ךַאד ַא ןיא טניוװ רע

 רדנסכלא דובכל טנווָא-לבוי ַא ףיוא .ןייז וצ ןעמוקעגסיוא זיא לָאמנייא
 לייטנָא ןבָאה טנוװַא ןיא .רָאי קיצפופ ענייז וצ --- ''אתווצ, בולק ןיא ןּפ
 ןּפ רדנסכלא ןופ יורפ יד ןוא יקסנולש םהרבא ןוא ןמרתלא ןתנ ןעמונעג
 יד ןוא .לָאטיּפש ןיא רעקנַארק"ץרַאה ַא ,ןגעלעג זיא לבוי לעב רעד --
 -- ןרָאי רעקיצנאוצ יד ,ןרָאי עטשרע יד ןגעװ טדערעג ןבָאה םירבח
 ןוא ןייא וװ -- טסוװעג טשינ ךָאנ טָאה ןעמ ןעוו ,1917 ךָאנ רָאי עכעלטע
 ,ןבילבעג ןיא ןּפ -- גנוטכיר רענעי ןופ קעװַא ןענעז ערעדנַא ...סיוא ווו

 -יקסוָאקַאיַאמ ַא ןופ טכירַאב ַא רעניימ ןרעװ ןבעגעגוצ ָאד לָאז ןוא
 טקישעג טכירַאב םעד בָאה ךיא זַא .ביבא לת ןיא תבש ַא ןיא ןגרָאמירּפ
 טגערפעג עפַאק ןיא רעטעפש םיא ןוא ןּפ רעטכיד םוצ טייהרעטקורדעג
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 טקנַאדעג טײקיצרַאה רעסיורג טימ רע טָאה -- ןעמוקַאב םיא טָאה רע יצ
 טָאה סָאװ .םינּפ ןקנַארק-סַאלב ןפיוא רעצ ליפזַא טימ טלכיימשעג ןוא
 ,7 ? טכארטעג רע

 ןגרָאמירפ יקסווָאקַאיַאמ רעד

 טפרַאדעג ךיז טלָאװ רע יװ ,טרעיוב ןוא טרעיוב סָאװ ,רעבגע ןַא יו
 סָאװ ,גילפ-סוטיט ַא יװ ,ךעלייק-דרע ןופ ץרַאה עמַאס םוצ ןרעיוברעד
 ןיימ ןיא טעמושז ןוא טרעיוב ױזַא ;ןעמושז וצ ןרעהפיוא טשינראג ןעק
 עיזעָאּפ :עגַארפ יד ,רעירפ ךָאנ ןוא ...1917 רָאי םעד טניז ןיוש ,טימעג
 רעייז ןופ ףליה רעד טימ ,ןטעָאּפ ךיז ןרָאט יצ ןוא ןגעמ יצ ,קיטילָאּפ ןוא
 ץלַא ךָאנ ךיא בָאה רעפטנע ןוויטיניפעד ןייק ,קיטילָאּפ ןיא ןשימנײרַא ,דיל
 םעד טניז טקנוּפ סָאװרַאפ ,טגערפ ריא ?יתמיא -- וישכע אל םאו .טשינ
 ןביױהעגנָא הכולמ עסיורג ַא ךיז טָאה רָאי םענעי ןיא לייוו ? 1917 רָאי
 רעביירש עריא ןופ די יבתכ עטסמיטניא עמַאס יד ןיא ןשימנײרַא קרַאטש
 טָא ןוא .ךעלריטַאנ -- דנַאברַאפ-ןטַאר רעד .ןטעָאּפ עריא ךיוא אליממ ןוא
 ןזיוַאב רָאי קיצרעפ ןופ ףיולרַאפ ןיא ןיוש טָאה ךיז ןשימנײרַא סָאד
 ליפ ןופ טכיל ַא .ץיזעָאּפ ןופ טכיל סָאד ןשעלוצסיוא שממ דנַאל םענעי ןיא
 קורדסיוא ןַא עיר רעטשרע רעד ןיא זיא עיזעָאּפ תמחמ .ןרָאי רעטנזיוט
 רעביא ךיז טקעװ ןוא שנ-רב ןדעי ןיא טלמירד סָאװ ,טימעג םענַאמוה ןופ
 ןייז ןיא קורדסיוא םוצ םיא ןיא טמוק ןוא ,ךיל ןיא ,עיזעָאּפ רעד ןיא
 םוש ןייק ,רעטליפ םוש ןייק טשינ טגָארטרַטּפ עיזעָאּפ .טייקנייש רעצנַאג
 ,קיטכירפיוא ןוא טכע רעדָא זיא יז ,םיוצ םוש ןייק ,טלַאהּפָא םוש ןייק ,רוזנעצ
 -- קיטכירפיוא .עיזעָאּפ ןייק טשינ ןצנַאג ןיא זיא יז רעדָא ,שוק סעמַאמ ַא יו
 ,ץנוק :לַאּפ ןטסעב ןיא --- יז זיא טרירוזנעצ .טסנוק : יז זיא

 סָאװ ,סױרַא טנורגּפָא ןַא ןופ טנעה עקידנענערָאװ עקידארומ ייווצ יו
 ןרַאטש ,ןשימ טשינ ןעמ רָאט קיטילָאּפ ןוא עיזעָאּפ זַא ,ןרעווש ןוא תודע ןגָאז
 -טסבלעז יד רוטָארעטיל-טלעװ רערָאג רעד ןופ ןרָאי רעקילדנעצ טניז סױרַא
 ןיא טָאה דנַאברַאפ-ןטַאר רעד סָאװ ,ןטעָאּפ עסיורג ייווצ ןופ טנעה-רעדרעמ
 רעטשרע ןייז ןופ טרידָאלּפסקע-סױרַא ץנעטסיזקע ןייז ןופ ןרָאי עטשרע יד
 -ַאיַאמ רימידַאלװ ןוא ןינעיסעי יעגרעס ןענעז סָאד .עיצרעניא רעכעלטנגוי
 ,טלעו רעד ןופ קעװַא ןענעז ייז ןוא טנידעגוצ ייז טָאה לזמ סָאד .יקסווָאק
 וצ טשינ ןיוש ןענעק ןוא עיצולָאװער רעד ךרוד עטריטּפעצקַא גנַאל ןיוש
 רעייז וצ זיב .רעמ קיטיונ טשינרָאג זיא סע ןוא .ןרעו טקעמעגסיוא גנירג
 -- ןענעז ייז .רענָאיצולָאװער קיטכירפיוא ןבירשעג ךָאד ייז ןבָאה טיוט
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 טייקכעלגעמ רעד ןופ ץינערג רעטצעל רעד וצ זיב ןעגנַאגעג --- ןגָאװצױזַא

 זַא ,טליפרעד ןבָאה ייז זַא ןוא ,ןביירש רענָאיצולָאװער קיטכירפיוא ןופ

 ןוא -- שרעדנַא ןביירש וצ טימעג ןַאמוה רעייז טלעפַאב ןָא טציא ןופ

 עקיטכירפיוא ןגיוצעג ייז ןבָאה --- טרָאטעג טשינ ןעמ טָאה ןביירש שרעדנַא

 .ןצנעוװקעסנָאק
 ךיא ןיב קיטימרַאפ-תבש ןקידגנילירפ-ףוס ןליטש ,םענייש ַא ןיא ןוא

 -עוװָאס ןטרירָאקעד לופ-סגנומיטש םעניילק ַא ןיא ,ביבא לת ןופ רעטנעצ ןיא

 -ירפ-יקסווָאקַאיַאמ ַא ףיוא ןזעוועג ,לַאז לַאקָאל-ייטרַאּפ ןטריטנעירָא-שיט

 ,1955-1920 -- טײצרָאי ןט25 סרעטכיד םעד וצ -- ןגרָאמ
 יד ןוא רעטכיד רעשיערבעה רעד טליפעגסיוא ןבָאה ןגרָאמירּפ םעד

 ןענעז סָאד .ןומדק היח ןוא (ןעּפ ןּפ רדנסכלא :ןירעטכיד עשיעובעה

 עדייב .גנוריּפורג רעקידלארשי ץרא רעקניל רעד ןיא רעביירש עטמירַאב

 -עגסיוא ,ענעמוקעג לארשי ץרא ןייק טייחרעגניי ,דנַאלסור ןיא ענעריובעג

 -ַאיַאמ ןופ סרענעק עכעלטנירג ןוא ןרָאטַאטיצער ענייפ ,רענדער עטנכייצ

 ןוא םילוגליג עטשרע סיקסווָאקַאיַאמ ןגעו :טדערעג ןבָאה ייז .ןיקסווָאק
 ןכוז ןייז ןגעוו ,םרָאפ רעוויטַאװרעסנָאק ןוא טלַאהניא ןלַאטנעמיטנעס-שיריל

 ,?טרָאװ ןופ רעטעברַא, ןַא יו עיצולָאװער רעד ןיא ןרעדילגוצנייא ךיז

 ןטייקכעלקריוו עיינ יד וצ עטסַאּפעגוצ ,ןטלַאהניא עיינ ןעניפעג ןייז ןגעוו

 לָאמַא .ןטלַאהניא עיינ סיואכרוד יד טָא רַאפ עטסַאּפעגוצ ,ןעמרָאפ עיינ ןיא

 ןייז ןוא שטנעמ ןופ ןבעל ןטַאװירּפ םעד ןשיוװצ הציחמ ַא ןזעוועג זיא

 ןפַאשּפָא סָאד , זיא טייצ רעיינ רעד ןופ עיינ סָאד ןוא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג

 טגנירד עלַאיצָאס סָאד, -- שטנעמ רעד זיא לַארגעטניא .''הציחמ רעד ןופ

 סָאד ךרוד טגנירד ןבעל-טַאװירּפ ןייז ןוא ןבעל ןטַאוװירּפ ןייז ןיא ןײרַא
 סרעדנװַאב טַארעּפער ןייז ןיא טָאה ןעּפ רעטכיד רעד .'ןבעל עלַאיצָאס

 -לַאטורב ױזַא -- הרואכל -- םעד ןופ םזינַאמוה ןטרַאצ םעד טריטנעצקַא

 יד רַאפ רעיוא ןיד ַא סע טָאה רָאנ טשינ סָאװ ,דיל יקסווָאקַאיַאמ ןדליוו

 .סַאג ןיא חיח רעד ןופ ןדייל יד רַאפ וליפַא רָאנ ,שטנעמ םעד ןופ ןדייל

 יקסװָאקַאיַאמ זיא ױזַאיװ רעבָא --- הרושכ ןעגנַאגעג ץלַא זיא טייוו ױזַא
 ַא ןבילבעג ןיוש זיא סָאד ,רָאי 26 ענייז וצ זיולב ,ןברָאטשעג גנוי ױזַא

 ןבילבעג ךיוא זיא סע ןוא ...ןסיוועג רעייז ןוא ןטנעגעלערפ יד ןשיווצ דוס

 רַאפ עגיל יד סָאװ ,טמוק סע יו ,ןסיוועג רעייז ןוא ייז ןשיוצ דוס ַא

 ָאי טָאה ,דנַאברַאפ-טַאר תנידמ ןוא לארשי תנידמ ןשיווצ טפַאשטניירפ
 1948 רָאי םעד טניז אמתסמ ןוא גָאטקנעדעג-יקסווָאקַאיַאמ ַא טנדרָאעגנייא
 ,רתסנ רעד רעדָא ,ןָאסלעגרעב דוד רעדָא ,שיקרַאמ ץרּפ ןייק טשינ לָאמנייק
 ןכַאז עכלעזַא ךסַא ,ךסַא ךָאנ ןענעז סע ןוא .ןגרָאמירפ-רעפעפ קיציא רעדָא

 ,5 ,ןסיוועג רעייז ןוא ייז ןשיווצ דוס א ןבילבעג
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 :ווָאלרעּּפ קחצי

 ןלױּפ ןיא ,עקסַאלדָאּפ עלַאיב ןיא 1911 רָאי ןיא ןריובעג

 -טלעוו עטייווצ .עשרַאװ רעטעּפש .קסירב ןיא ןרָאי-טנגוי

 ,דנַאלשטיײד ,ןלױּפ ןיא רעטעּפש .דנַאלסור ןיא המחלמ

 ,ביבא לת ןיא טניווװ ,לארשי ץרא ןיא 1947 טניז

 ןייא ןיא ןעמוקעג רע זיא עשרַאו ןופ טייוו טשינ ,לטעטש ןייש ַא ןופ

 ,13 עיקצַאמָאלט ףיוא ןײארַאפ-ןטַארעטיל רעװעשרַאװ ןיא גָאט םענייש

 טָאה ןוא רעגָאמ רעייז ןוא ךיוה רעייז ןזעוועג זיא רע .ווָאלרעּפ קחצי

 רעייז ןזעוועג זיא ןוא לכיימש םענעריױלרַאפ ןוא ןשיריל ַא רעייז טָאהעג

 םינקז ןייק ךָאנ ךיוא טייצ רענעי ןיא ןענעז עלַא רימ שטָאכ ןוא .גנוי

 רעדיל ןביירש םוצ טנעלַאט אלימ :טגָאזעג עלַא רימ ןבָאה --- ןזעוועג טשינ

 ןענעז רימ רעבָא ,עלַא רימ ןבָאה -- רעקינייוו רעוו ןוא רעמ רעוו -

 םורָאװ .טייקיבױלג עגנוי רעייא ןוא טפַאשגנוי רעייא אנקמ ,ווָאלרעּפ ,ךייא

 ,סמערוטש עשירַארעטיל עסיורג יד ךָאנ ןזעוועג טלָאמעד ןיוש ןענעז רימ

 ,םזיציטּפעקס לסיבַא ךיז טימ לָאמעלַא ןעגנערב םערוטשיךָאנ ןופ ןרָאי ןוא

 ,וָאלרעּפ קחצי ןיא ןזעוועג ךָאנ זיא טייקיבױלג ןופ טלעוו עצנַאג יד רעבָא

 -- -- סַאנרַאּפ םעד ןופ ןרעיט יד םיא רַאפ ןענעפע רָאנ לָאז ןעמ יבַא

 .טרעגנוהעג רעטייוו טָאה ןוא ךס ןייק טכַארטעג טשינ רע טָאה הסנרּפ ןגעוו

 ןסעזעגרעביא רע זיא טייקכעלגעמ ַא טכַאמעג ךיז טָאה סע רָאנ ןעוו ןוא

 .ןייארַאפ-ןטַארעטיל ןיא לקניוו ַא ןיא טכַאנ ַא

 ןיא ןקיטכענרעביא סָאד .חשעמ ַאזַא ןרעװ טנָאמרעד ָאד לָאז ןוא

 לָאמעלַא טָאה סָאװ ,ײצילָאּפ .שימעדיּפע ןרעוװ וצ ןבױהעגנָא טָאה ןייארַאפ

 שיטילָאּפ ןייז וצ דשוח סיּפע ןביױהעגנָא טָאה ,לַאקָאל ןפיוא גיוא ןַא ןטלַאהעג

 ,ןייארַאפ ןופ רַאטערקעס סלַא ,בָאה ךיא ןוא .םעד בילוצ ןעּפעשט וצ ךיז ןוא

 .ןרעהפיוא לָאז ןקיטכענ סָאד זַא ,ןעז וצ סעיצקורטסניא עפרַאש ןעמוקַאב

 ,טגָאזעגנָא סרעציזרעביא-טכענ עלעיצנעטָאּפ עלַא טייהרעליטש ךיא בָאה

 ןזעוועג טלָאמעד זיא סע רעבָא .ןװָאלועּפ ךיוא ױזַא ןוא ! רעמ טשינ :זַא

 ןזעוועג זיא לַאקָאל רעד ןוא ןעגנַאגעגמײהַא ןיב ךיא .טכַאנ עטלַאק ַא דָארג

 ךיא בָאה טכַאניײב יירד םורַא .טרעטַאמעג טָאה ןסיוועג סָאד רעבָא .טסוּפ

 ןימ טרעהרעד ...טרעפטנעעג טָאה וָאלרעּפ .ןייאראפ ןיא טרינָאפעלעט

 זַא ,רעבָא .ןלַאפעגנײרַא ...זיא רע .ןרָאװעג ךעלמייהמוא םיא זיא עמיטש

 ןמיס א .ןזעװעג ךעלקילג ךיא ןיב -- עמיטש ןייז טרעהרעד בָאה ךיא

 רעד .ןסאג יד ףיוא טקיטכענעג טשינ טכאנ רעטלאק רעד ןיא טָאה רע זא
 .ןבעל ןצנַאג ןפיוא לַארטש ַא יו ןבילבעג רימ זיא דיירפ רענעי ןופ טנעמָאמ
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 רעביירש רעד ןרָאװעג וָאלרעּפ טעָאּפ רעשיריל רעד ןיא דלַאב רָאג
 ךיז טָאה סע .ןַאמלָאפ ַאלָאל ןירעגניזרעדיל רעד ןופ ןטסקעט-גניז יד ןופ

 גווז רעשירעלטסניק-שירַארעטיל רעד זיא רָאנ טשינ זַא ,ןזיועגסױרַא דלַאב

 ,טרָאװ ןיא רעגניז םעד ןוא ,ןירעגניז רעד ןופ טרובעג רעד רַאפ געט קיצרעפ

 ;גוז רעכעלשטנעמ טושּפ רעד ךיוא רָאנ ,למיה ןיא ןרָאװעג ןפורעגסיוא

 סע ןוא .תישארב שמוח ןיא קוסּפ ןטיול דחא רשבל ןרָאװעג ןענעז ייז ןוא

 רעטכיד רעקנַאלש רעד ,ןלױּפ ץנַאג רעביא רוט-ןטרעצנָאק ַא קעװַא זיא

 ופ ךעלוויר יד ןדנוװשרַאפ ןענעז םינּפ ןייז ןופ .ןירעגניז עניילק יד ןוא
 ,ןח ןוא לכיימש ןופ ךעלבירג יד טשינ רֶעבָא ,רעגנוה

 ןוא טרעדנַאװעגרעביא ןבָאה סװָאלרעּפ יד .קעװַא ןענעז ןרָאי ןוא
 ַא ,דנַאלסור ןופ ןשינעטייוו ןיא ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי יד ןטילעגרעביא

 ,ימע-ןב ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב ןוא ןרָאװעג ןריובעג זיא עלעגניי קידווענח
 םעד טימ ןרעדנאוו ייז ןוא ןרעגַאל יד ןיא דנַאלשטיײיד ןיא ייז ןענעז טָא ןוא

 -שטייד ןייק קירוצ ןָא ןעמוק ןוא לארשי ץרא ןייק "סודָאזקע,, ףיש ןרָאדנעגעל

 ןיא ופי ןיא םי גערב םייב ייז ךוזַאב ךיא ןוא 1950 זיא טָא ןוא ....דנַאל

 ןיש טביירש ווָאלרעּפ ןוא טגניז ַאלָאל .ַאילעבעשזד, ןיא לביטש ַא
 ןוא ןעגנובײרשַאב עשיפַארגָאיבָאטױא .ןענַאמָאר רעמ ןוא רעדיל רעקינייוו

 םיא טקורד ןעמ .טלעװ רעד ןופ ןלייט עכעלטע ןיא רעלוּפָאּפ ןיוש זיא רע

 טפָא ןעניישרעד רעכיב ןוא ,י"סטרעװרָאפ,, ןיא ,עקירעמַא ןיא ןרעג קרַאטש

 .רָאפ ןעמוק םענרַאפ ןסיורג ַא ףיוא ןטנוװָא ןוא

 ןיא הריד ַא ןיא קעװַא ַאילעבעשזד ןופ -- 1956-1954 ןזיא טָא ןוא

 -רַאפ רעד ןופ רעדילגטימ עדייב ןענעז רימ ןוא .ןופצ:ביבא לת ןטימ
 קחצי ןוא טגניז ַאלָאל .ביבא לת ןיא ןיירַאפ רעביירש ןשידיי ןופ גנוטלַאװ
 סַאנרַאּפ ןופ םולח רענעי .עיסעפָארּפ רעד טיול טסינַאמָאר ַא זיא רע .טביירש
 ,טשינ ךיוא טלעפ הסנרּפ ןוא ,טריזילַאער זיא

 טלייצרעד ָאד לָאז ןוא .לָאמַא יו טעטעיּפ טימ לופ ץלַא ךָאנ זיא רע ןוא

 ףענַאמרעביל םייח ףיוא טמענ ןייארַאפ-רעביירש רעד .השעמ ַאזַא ןרעוו
 טעטעיפ טרָאפ טָאה װָאלרעּפ רעבָא .ןשַא םולש ןופ טנענַאּפָא ןקיביא םעד

 ןייו-למרכ לזעלג ַא טלַאה רע ןוא טרָאװ ַא רע טגירק טָא ןוא .עדייב וצ
 :טקידנערַאפ רע ןוא טסַאג םענעביוהעג םעד ןגעוו םיחבש רע טגָאז ,טנַאה ןיא

 בָאה ןשַא ןופ ךיוא רעבָא ,ךסָא טנרעלעג ךיא בָאה -- טסַאג --- ךייא ןופ
 םולש ןוא ןַאמרעביל םייח -- םולשלו םייחל רעבירעד זיא ,טנרעלעג ךיא

 ןרעו ןבירשרַאפ רע לָאז ,ליּפשטרַאװ רעשירעטכיד רעכעלרעדנווו ַא !שַא
 .ןובשח סווָאלרעּפ ףיוא
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 ץר פ ןרה א .רוד
 ןטירד ןופ ןרָאי .עטיל רענווָאק ןיא 1910 םורַא ןריובעג
 ץרא ןיא 1946 טניז .ןרעגַאליצנָאק ,סָאטעג ןיא ןברוח

 .עקירעמַא ,עּפָארײא ,עקירפַא-םורד ןיא סעזייר .לארשי

 ,למרכ ןפיוא טניווו

 ןופ ןעמָאנ רעלופ ןייז סָאװ -- ץרּפ ןרהא .רד ,זייב רעייז ןייז טעװ רע
 זַא ןעז טעוװ רע זַא ,שטיװָאקיצרעּפ ןזעוװעג זיא עטיל רעד ןיא םייה רעד

 עכלעזַא ןופ עירעס רעד ןיא ָאד טניישרעד םיא ןופ ליפָארּפ-רוטַאינימ ַא

 טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב ןעז ךימ טעוו רע זַא .רעביירש ןופ ןטערטרַָאּפ
 ןייז זיא סע יוװ ,סעכ ןָא ,ןוט רעזייב ַא ץרוק ןוא קיטכירפיוא ךיז רע טעװ --

 : רעגייטש
 ? ףייא ךיא ןיב רעביירש ַא רַאפ סָאװ ---

 טיג ,ץימע ךיז טרעזייב רעמָאט סָאװ ,היער יורפ ענייש ןייז וליפַא ןוא

 סָאדרַאנָאיל יוװ ,םענעי ףיוא קילב ןלופיןח ןוא ןקידנעלכיימש ןוא ןדלימ ַאזַא יז

 -- טנַאװ:רווול רעד ףיוא ןעמָאר יד ןיא ןוטעג ריד ַא ךיז טלָאװ ַאזיל ַאנָאמ

 :ןייב לסיבַא ןייז טעוו היער וליפַא ,ָאי ,סעכ רעדעי ןצלעמש טמענ דלַאב ןוא

 ! רעביירש ןייק רַאפ טשינ ךיז טלַאה ַאקשטינָאר --|

 עטספיט יד ןופ סנייא ןביושעגנָא טרָאפ ךָאד טָאה ץרּפ ןרהא .רד רעבָא
 .-עטסע ליטס ןשירַארעטיל ןופ ןעניז ןיא וליפַא ןוא ,עטסקידשרעדנַא ןוא

 טרעװו טרָאד ."ןגעקטנַא לרוג םעד, ןברוח ןטירד ןופ רעכיב ,עטסשיט

 רעייז ןופ ,החּפשמ רעניילק רעייז ןופ יירד יד ןופ עטכישעג יד ןבירשַאב

 ןבירשעג טָאה ךוב סָאד טָא :רקיע רעד ןוא .ךיז ןעניפעג ןוא ךיז ןרילרָאפ
 טיצ עצנַאג יד ןילַא ךיז טריזילַאנַאָאכיסּפ סָאװ ,רעניצידעמ-רָאטקָאד ַא

 ,רעביא טבעל רע סָאװ -- רעביא רע טבעל רָאנ טשינ סָאװ ,ָאטעג ןופ

 םיא רעביא עטײרּפשעגסיױא יד רעטנוא -- רעביא ךיוא סע טקנעד רע רָאנ
 .טיוט ןופ לגענ

 ןקיבײא םעד ןגעקטנַא ,גרַאבלמרכ םעד ףיוא ,םיקפואה ביתנ ףיוא
 ,קעלַא ןוא היער ,ןרהא -- סעצרּפ יד ןופ זיוה סָאד זיא סוגנייא-םי ןעיולב

 יױזַאװ .דלודעג רעכעלרעדנווו ןיא ןוא סקווו ןיא זיר ַא ,רוחב ַא ,ןוז רעד

 -- הפיח ןיא ןעמייה עטנַאקַאב רעקנילדנעצ עלַא ןופ זַא ,ןעשעג זיא סָאד

 ןיב ךיא רָאנ ןעוו ,םייה ןיימ לָאמעלַא ןזעוועג סעצרּפ יד ןופ םייה יד זיא

 -- לארשי תנידמ ןיא "טעטש יירד ,, יד ןופ רעטירד רענעי ןיא ןעמוקעג
 רעד ןיא טסַאג-םַאטש רעקיצנייא רעד טשינ ןיב ךיא ןוא .טשינ ןיילַא ךיא סייוו
 טָאטש ןיא םיריוטקָאד עטסנעמונרַאפ יד ןופ רענייא זיא ץרּפ .רד .בוטש
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 וסושּפ רוד םעיינ ַא טלעװ רעד ףיוא ןעגנערב וצ זיא עבַאגפיוא ןייז ןוא

 -- לָאטיּפש ןיא טעברַא רעד ךָאנ ןיירא בוטש ןיא רע טמוק .ועמשמכ

 ןייז ףיוא לכיימש רעד וליפַא ,דימ רע טציז .ןענָאפעלעט יד ןֶא ךיז ןביוה

 ןיוש רע טעװ טציא :ךיז רע טגָאז ןָאפעלעט ןדעי ךָאנ ןוא דימ זיא םינּפ

 ןוא רעדיװ ןעמ טרינָאפעלעט טָא רעבָא -- ןָאפעלעט םוצ ןייג טשינ רעמ

 רָאנ ,לָאמסָאד ךָאנ רָאנ :טגָאז רע ןוא ןסיוועג סָאד ריד ַא ךיז טיג דלַאב

 ...לָאמסָאד ךָאנ

 .הפיח ןיא קינילק-טרובעג רעד ןופ טּפױה רעד זיא רע

 --- לָאמַא ןָא ךיז רע טפור רָאנ ,ץרּפ .רד ,ןגייווש וצ ךסָא ביל טָאה רע

 תנידמ ,קיטילָאּפטלעװ :טיבעג ןכלעוו ףיוא יַאס עזעט עשיגָאל ַא סע זיא

 .רוטַארעטיל עשיערבעה רעדָא ,עשידיי ,רוטַארעטילטלעװ ,עיצַאוטיס-לארשי

 רעװ -- רעכיב ןיק רעמ טשינ טביירש ץרּפ .רד סָאװרַאפ רָאנ

 םעד םיא ייב ןעמ טעװ גנולצולּפ ןוא רע טביירש רשפא ןוא ?טסייוו

 טקעדטנַא לַאפוצ ַא ךרוד טעמכ טָאה ןעמ יװ טקנוּפ ,ןקעדטנַא די כתכ

 ?ןגעקטנַא לרוג םעד,, ןופ די בתכ םעד

 ,ָאד ןענעכייצרַאפ ןיוש ךימָאל -- !ןָאקיסקעל ןיימ,, זיא סע יוװ ױזַא ןוא

 טָאה סָאװ ,טלעו רעד ףיוא שטנעמ רעטשרע רעד ןזעוועג זיא ץרּפ .רד זַא

 ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ -- רענגרעב עלעדניה לקינייא ןיימ ןעזעג הפיח ןיא

 ןוא לסָאי -- רונש ןוא ןוז ןיימ ןופ רעטכָאט יד זיא ןוא רעטומ ןיימ ןופ

 ןשיוצ ןלַארטש עניד עשיטסימ ךיוא ץרּפ ןרהא וצ רעבירעד ךיז ןעיצ ,ירדָא

 .רימ ןוא םיא ןשיווצ טפַאשטניירפ ןופ םידעפ יד
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 קל ַאפ ףסוי
 טניז .1889 רָאי ןיא ,עיצילַאג-חרזמ ,זלעב ןיא ןריובעג

 ,לארשי ץרא ןיא 6

 ,רעכיילג עריוו ַא יו ,רעכיוה רעד ,דרָאב ַא ןגָארטעג לָאמַא טָאה רע
 טָא רע טָאה לארשי ץרא ןיא אקווד ,קלַאפ ףסוי רעלעדייא ןוא רענשטעטַאטס

 ןייז ןופ טרענימעג טשינרָאג טָאה סָאד רעבָא ,ןעמונעגּפָארַא דרָאב יד

 -רעסיוא ןייז ןיא .גנוניישרעד רענשטעטַאטס ,רעלופ-עדריוו ,רעכיילג-עריוו

 ןשַא םולש וצ ךעלנע לסיבַא רע זיא טייקכעל

 ,רעדיל עלעדייא ענייז יו רעליטש ךָאנ .ליטש ױזַא זיא קלַאפ ףסוי

 ןיא רעבָא .רָאי ןעצ עדעי -- ךיז טכַאד ױזַא -- סנייא טביירש רֶע סָאװ

 יד ןיוש רע טבעל דיל םענייא םענעבירשעג ןקיזָאד םעד ןופ גנומיטש רעד

 ןיא -- ל"ז עננָאז קחצי ןב םהרבא ןימ ַא סיּפע זיא רע .רָאי ןעצ עצנַאג
 ןיא ןבירשעג טָאה רָאנ רענַאיצילַאג ַא ןזעוװעג ךיוא זיא עננָאז .שידיי

 ךיוא .טצעזעגרעביא ןעננָאז -- קלַאפ טָאה טסיזמוא טשינ ןוא .שיערבעה
 ןזָאלעגרעביא לכה ךסב ןוא דיל ַא ןבירשעג רָאי ןעצ עדעי טָאה רענעי

 ...תורוש טרעדנוה עכעלטע

 קיניײװעניא יו ,ןרָאוטָארט יד ףיוא רעמ ןעעפַאק יד ןענעז ביבא לת ןיא
 ױזַא ךיא ץיז .עװַאק לזעלג ןייא ןופ טכער ןטימ ןהעש טרָאד טציז ןעמ ןוא

 -עריוו ַא ייברַאפ רַאוטָארט ןפיוא רימ ןבענ טייג טע ןוא עפַאק ַא ןיא לָאמַא
 ,לָאמנײא טייג רע .רעה רערעטלע רענשטעטַאטס ,רעלופ-עדריוו ,רעכיילג

 ךיא ןעוו ,לָאמ קיצכעז ןעגנַאגעג ױזַא טלָאװ רע ,לָאמ ץוט ַא ,לָאמ סקעז

 עקַאט רע טָאה ףיורעד .ןעגנַאגעגוצ םיא וצ ןוא טנעקרעד טשינ םיא טלָאװ

 לייוו רָאנ ,דובכ טכוז רע לייוו הלילח טשינ .ךרד ןייז זיא ױזַא .טרַאװעג

 טלעװ רעד ןופ המכח רעד לַא טימ ןוא ,ןעלטימ עלַא טימ ליוו רע

 ןיא רעבָא ,עיצילַאג ןיא טנעקעג לָאמַא ךיז ןבָאה רימ .דובכמוא ןדיימסיוא
 טָאה רעטעּפש טונימ ןייא ןוא .ןעזעג טלָאמעד לָאמ עטשרע סָאד לארשי

 טימ עיצילַאג ןיא ןטעָאּפ עשידיי יד ןגעו טדערעג רימ טימ קלַאפ ןיוש

 -רָאפ טלָאװ טשינרָאג יו ױזַא טָא ,עביל רעטמיוצעג רעבָא ,רעפיט ךסַא
 ,..1950-1925 --- ןעזעג טשינ ךיז ןבָאה רימ סָאװ ,רָאי 25 יד ןיא ןעמוקעג

 רוטַארעטיל עשידיי עצנַאג יד ץלַא ךָאנ ןקלַאפ רַאפ טבעל רָאנ טשינ

 -נעמ רעשיריל ,רעניוו ןייז ןיא רָאנ ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ יו

 ,טײקצנַאג עשינָאמרַאה ַא קיריל עשידיי-שיצילַאג יד ךָאנ וליפַא זיא טעטילַאט

 לָאמניײק קלַאפ טָאה -- ןעמולח ןענעק ןוא ךעלטנגוי ןטלַאה וצ ךיז ידכ ןוא

 סעיגָאלָאטנַא ןיא רעבָא ןבעגעגסױרַא טשינ גנולמַאז ַא ןיא רעדיל ענייז

 ַא .ץילב ןלעניגירַא ,םענעגייא ןַא טיג סנייז דיל סעדעי ןוא ָאד רע זיא

 + 1956 .טכענ-רעמוז עשיצילאג ןיא עטייוו ןצילב-טכאנ יוװ .ץילב ןטייוו ,ןליטש



 ןָאקיטקעל ןיימ 32

 (לעגָאפ) לגופ דוד

 -1912 .1891 רָאי ןיא ,עיצילַאג ,ווָאנאטאס ןיא ןריובעג

 -עּפש ,לארשי ץרא ןיא טייצ עצרוק ַא ןַאד .ןיוו ןיא 5

 .ןברוח ןטירד ןיא ןעמוקעגמוא ,זירַאּפ ןיא רעט

 ןשיערבעה םעד -- ןרָאי רעניוו ענייז ןיא זיולב טנעקעג םיא בָאה ךיא
 שטָאכ ,רבח ןקיצרַאה ַא וליפַא ןוא רבח ַא יװ טנעקעג ,לעגָאפ דוד רעטכיד
 טול ,ןילַא ךיז ןופ ןטָאש ַא ,ןטָאש ַא יוװ ןעזעג ןײלַא ךיז טָאה ןיילַא רע
 ךיז ןופ ןטָאש א יװ רעמ טשינ שטנעמ רעדעי ךעלטנגייא זיא לעגָאפ דוד
 רעמ טשינ יאדווא זיא טָאג ןוא ןטָאש ַא זיולב זיא טלעוװ יד ךיוא .ןיילַא
 רע .שטנעמ ןופ ןטָאש ַא טרעיינ ,ןילַא ךיז ןופ טשינ וליּפַא ,ןטָאש ַא יו
 יד ןופ ןטָאש ַא זיולב ןבעגעג -- לעגָאפ דוד -- ןבירשעג קיניײװ רעייז טָאה
 ,עניד ,עניילק ןענעז רעדיל ענייז .םיא ןיא ןזעוועג ןענעז סָאװ ,ןטייקכעלגעמ
 :ךיז ןפור ןוא ,ךעלעוועט עצרַאװש טימ ךוב ַא ןיא ןעמונעגפיונוצ .ערעגָאמ
 יד וו ,טרעטיצעגמורַא טפַאשביל טימ זיא טרָאװ סעדעי .לפאה רעשה ינפל
 יד רַאפ ןָא טדינש עמַאמ עמערָא ןַא סָאװ ,טיורב ךעלקיטש עטצעל
 ןענעז ,רעטוּפ ןָא -- טיורב ךעלקיטש ענעי יװ ןוא .רעדניק עקירעגנוה
 עטצעל ןופ םעט םעד טָאה טױרב סָאד שטָאכ .ןעמַארג ןָא רעדיל ענייז
 ,ךיז ןיא סעקשירק

 ןַאמָאר ַא ןבירשעגפיוא ךיוא טָאה רע

 ןיוו ןיא עדַאנעמָארּפ-טעבַאזילע רעד ןופ טוג ױזַא םיא קנעדעג ךיא
 ןוא עשידיי עּפורג יד -- גָאט ןדעי טעמכ ןענעגעגַאב ךיז ןגעלפ רימ ווו
 ילעב רקיע רעד ןוא ןרָאיטקַא ,רעגניז ,רעלאמ ,רעביירש עשיערבעה
 ןציז ,לעגָאפ דוד ,רע טגעלפ -- קנַאב-ןטרָאג ַא ףיוא ,םינלטב ןוא תומולה
 לָאמעלַא ןייגטימ רע טגעלפ -- םירבח הרוש ַא ןיא ,רעטצעל רעד לָאמעלַא
 בא ןוא ןרעה ץלַא שטָאכ ,סעומש ןיא ןשימ ךיז ןטלעז ,טייז רעד ייב
 ַא ןוא רעכעלכיוה ַא .ייווצ ,טרָאװ ןייא -- זיא -- סעומש ןיא טשימעג ךיז
 ןוא עכעלנירג ,םינּפ טרעצעגסיוא ַא טימ --- רעגנוה ןטושּפ ןופ --- רערַאד
 ,קיטליגכיילג ןזעװעג רע זיא םתס ןסעומש וצ .ןגיוא עקידנקוק קיטייז
 -פיוא רע טָאה -- םוקמוא ,גנַאגרעטנוא ,טיוט טנָאמרעד טָאה ןעמ זַא רעבָא
 ןגָאז וצ סָאװ טַאהעג רע טָאה טלָאמעד ...טבעלעג

 שממ ןייטשפיוא ךָאנ -- ןיוו ןיא ,1919 רָאי ןיא --- לָאמַא זיא רימ זַא
 -- ןעגנול יד ןופ ןסָאג-טולב טימ עזָאלוקרעבוט רעטוקא ןופ םיתמה תיחת
 -ָאטנַא עניילק ןימ ַא ,יילקיציטיוט , ַא ןבעגוצסױרַא קנַאדעג ַא ןלַאפעגנייא
 גארטייב רעדעי רעכלעוו זיא ,טקורדעג ריּפַאּפ םעיורג-ץרַאװש ףיוא ,עיגָאל
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 ,רעדיל ןגָארטעגיײב לעגָאפ דוד טָאה -- "טיוט ,, לטיט ןייא רָאנ ןבָאה לָאז

 רעניילק אזא ןיא רעבָא .רעוש ןזעװעג םיא זיא ןביירש-שידיי שטָאכ

 . ..ןייז טימ ךעלריטַאנ רע זומ עיגָאלָאטנַא

 ןיא ןײרַא ןיב ןוא יילקיצ:טיוט, םעד ןופ טיײרפַאב ךיג ךימ בָאה ךיא
 עטנוזעג ,טײקטעקַאנ ,טייקטנוװעג ,תוטשּפ .לקיצ-סנבעל ןעמערטסקע ןַא
 יד ןזעוועג ןענעז םזישידי רעמערטסקע -- סעצַארעמַא עקידיירפ-סנכעל

 ןבָאה טכַאנרַאפ ןקיטסברַאה ַא ןיא לָאמנייא ןוא .רעטרעווגנילק עקיטלָאמעי

 ךסַא -- ךעלריטַאנ -- ןוא עדַאנעמָארּפ רעד ףיוא טריצַאּפש ןיילַא רימ

 טזיורבעג ץלַא טָאה רימ ןיא .טדערעג לסיב שּפיה ַא ךיוא רעבָא ,ןגיוושעג

 -- בָאה ךיא רעמ סָאװ .ּפָארַא ןגיוצעג ץלַא טָאה ןלעגָאפ ןיא ןוא ףױרַא
 ןוא םזימיטּפָא טימ טרעמַאהעג ןביױא ָאד רעטרעוװגנילק יד ןופ ןיז ןיא
 ןוא עשרַאװ ןייק ןרָאפ ,ןיוו ןזָאלרַאפ וצ טיירגעג ךימ בָאה ךיא) םזישידיי

 טלכיימשעג:קיטייז ןוא -ןירג לעגָאפ טָאה רעמ ץלַא ,(ןבעל יינ ַא ןבױהנָא

 ןגיוא עניימ ןיא ןוא טייקדמערפ-טלעוו ןוא םזימיסעּפ טימ טריזינָאריא ןוא

 -סנבעל ַא ןופ רַאלּפמעזקע רעטקעפרעּפ רעד ןרָאװעג טלָאמעד רע זיא

 ,שיט-ביירש ןיימ וצ ןעמוקעגמײהַא ןיב ךיא זַא ןוא .טסיַארבעה ןדמערפ

 טָאה ,ןענישרעד זיא דיל סָאד זַא ,'! שידיי, דיל סָאד ןבירשעגנָא ךיא בָאה

 ןעמונעגפיוא -- טַאהעג ביל ךיז ןבָאה רימ לייוו --- טייקזייב םוש ןָא לעגָאפ סע

 ןדער וטסעװ םורָא רָאי ןעצ ןיא --- : טרעכיזרַאפ לכיימש ןקיטייז ַא טימ ןוא
 .סניימ ןבעל עצנַאג סָאד דער ךיא יו

 לעגָאפ דוד ףרצמ ךיא ןיב '!שידיי, דיל ןיימ טימ תוכייש ןיא ןוא
 ןייגנײרַא ןפרַאד סע ןכלעוו ןיא ,'ןָאקיסקעל ןיימ,, ןופ עירעס רעד טָא וצ

 רדסכ טרעוװ סָאװ ,דיל םעד טָא ךרוד .לארשי תנידמ ןיא עטנגעגאב רעביירש
 ןיא -- ווו יו רעמ ןוא ,תועטהו והותה םלוע רעזדנוא ןיא ןענַאטשרַאפסימ
 דנַאל ןיא -- ןגָאװצױזַא -- רימ טימ לענָאפ דוד ךיז טָאה ,לארשי ץרא
 ,..טנגעגַאב

 ,גנוי ַא ןעמוק לָאמַא טגעלפ זיירק רעזדנוא ןיא .ןיוו ןייק קירוצ רעבָא
 -נלָאמ-רעדליב ,קנַארק-זָאלוקרעבוט ,שירטנעצסקע ,קידװענחצרַאװש ,ןיילק

 דוד ןרָאװעג זיא יז זַא .ַאקליא -- לדיימ קידנעמַאטש-ןרָאגנוא ןופ ,קיד

 .ךעלדנעטשרַאפבלעז זיא -- יורפ ךיוא ןוא הלכ ,עטבילעג סלעגָאפ

 -- 1924 .לעגָאפ דוד ןופ ווירב רָאּפ ַא ןבילבעג ןענעז וויכרַא ןיימ ןיא

 ךייא טרעדנוװ :ןָא ךיז טביוה ווירב יד ןופ רענייא ,עשירַאװ ןייק ןיוו ןופ
 .לטרַאק ןייק ןזעוועג טשינ טושפ ,טרעפטנעעג טשינ גנַאל ױזַא סָאװ ,טשינ

 ןענעז ןענָארק 1500 רעכָא ,ןענָארק 1500 טסָאקעג ןַאד עקַאט טָאה לטרַאק ַא)
 156 ....טנעס ןייא ןזעוועג טרעוו
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 ס קופ .מ .א

 -מעל 1907 ,עיצילַאג-חרזמ ,ענרעיזָא ןיא ןריובעג 0

 זיב ןיוו 1914 ,עקירעמַא ןיא לָאמייװצ 1914-1912 ,גרעב

 סעזייר עשיעּפָאריײא .ןָאדנָאל ןיא טלָאמעד ןופ --- 8

 .לארשי תנידמ ןיא 1950 רָאי ןופ .ַא .א ץעילַאטיא --

 ,ףסוי רדה ןיא טניווו

 עדייב ךיז רימ ןבָאה טנעקַאב עדייב שיטקַאפ ךיז ןבָאה רימ ױזַא יו
 ןענעז 1910 טסברעה ןיא לָאמנייא רָאנ ,ןענָאמרעד טנעקעג טשינ לָאמניײק

 ןגעװ טדערעג ןוא טכַאנ עצנַאג ַא ןעגנַאגעגמורַא גרעבמעל ןיא רימ
 ףיוא טניירפ ענעריווװשעג ןרָאװעג רימ ןענעז טלָאמעד טניז .רוטַארעטיל

 סקופ השמ םהרבא ךָאנ זיא סקוװ ןיא ךיוה טשינ .ןרָאי עגנַאל ,עגנַאל

 ץנַאג טשינ ,עלעקנוט ,םינּפ ףרַאש ַא .ךיוא רעגָאמ רעייז ןזעוועג טלָאמעד
 ,ןשיריטַאס טימ לופ לָאמעלַא ,עניורב-ךעלנירג ,ןגיוא עסיורג ,רָאה עצרַאװש

 ,עניילק ,הרוש ַא יו ענעסקַאװעגנעמַאזוצ ,ןעמערב עטכידעג ,לכיימש ןזייב
 דייר טימ לופ לָאמעלַא ןוא ליומ ךעלטפַאשנדיײיל ןוא טיירב ַא ,ןרעיוא עניד

 ,טנעה עניד וצרעד .ןציו עטוג טימ ןוא ןעגנוקרעמַאב עפרַאש טימ ןוא
 ןַא ןזעוועג גנַאל-ןרָאי זיא סקופ לייוו ,עשילדיימ ןייק טשינ רעבָא ,עלָאמש

 םיוק סקופ טָאה ,טנעקַאב ךיז ןבָאה רימ זַא .ןכַאפ ײלרעלַא ןיא רעטעברַא

 רע טָאה ,גנומיטשַאב ןייז .רעבירש ַא ןרעװ וצ טמולחעג ןיוש וליפַא
 -גײרַא רעבָא ךיז רע טָאה םיוק .ןובירט-סקלָאפ ַא ןייז וצ זיא ,טכַארטעג

 ןעקנעדעג ןוא ןרעה טלָאװעג טשינ רעמ ןיוש רע טָאה ןביירש ןיא ןפרָאװעג

 עּפָאריײא ץנַאג ןיא זיא ןרָאי ענעי ןיא .טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג ןייז ןופ

 -רַאפ-טסנוק רעשיטַארקָאטסירַא ,רעשינַאעשטינ:ךָאנ רעד ןופ גנוקריוו יד

 ןופ טמַאטשעג טָאה סקופ .קרַאטש רעיײז ןזעוועג ךָאנ גנוטכיר-טסנוק

 -רַאפ רָאי ןיא םישדח עשפיה טָאה עטַאט רעטוג ןייז ,םינצבק ענשַאּפערָאה
 ןוא םיריבג ןופ טמַאטשעג בָאה ךיא ןוא ,לשטייב ןטימ הנויח ףיוא טניד

 ןעזעגסיוא ןוא גרעבמעל ןיא קנַאב ַא ןיא ןטסָאּפ ןטוג ַא טַאהעג ןוא םיליכשמ

 טָאה סקופ ןוא טַאהעג ביל ךימ ןבָאה ךעלדיימ ןוא לגניי טעטסעּפעצ ַא יו

 טלָאװעג רימ ייב ךיז טָאה ןוא רימ וצ טפָא טייקזייב עשינַאטַאס טָאהעג
 ךיא בָאה ארומ שממ .טלעוו ןייז ןופ ןטייקיטכערעגמוא עלַא ןעמענּפָא
 טימ ןצעזנָא טכענ עצנַאג ףיױא טפָא ךיז טגעלפ רע זַא ,םיא רַאט טָאהעג

 ךיא ןוא .ןעלדנַאװרַאפ ךימ ביוטש ןיא ןוא ןכַאמ ךימ טשינוצ ,רימ ףיוא רסומ

 רעטשרע ןייז רַאפ גנַאל םישדח בָאה ןוא טכערעג זיא סקופ זַא ,ןעזעגנייא בָאה

 ףיוא ןעורסיוא ךיז רָאנ ,ןטעברַא רעמ טזָאלעג טשינ םיא עקירעמַא ןייק עזייר
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 -סױרַא ךיוא ןבָאה רימ ; תובוח ןיא ןכָארקעג ךיא ןיב ןיילַא ןוא ,ןובשח ןיימ
 רעדיל טימ ךיא ןוא ,ןעגנולייצרעד טימ רע ,רעכיב עניילק טלָאמעד ןבעגעג

 ךיא בָאה ,עקירעמַא ןייק קעװַא זיא סקופ זַא ןוא .ןובשח ןיימ ףיוא בורל --
 ןיא .םיא וצ ןזעוװעג ךיא ןיב ןדנובעגוצ ױזַא ,ןטיוט ַא ךָאנ יו טנייוועג

 ןיוו ןייק עקירעמַא ןופ ןעמוקעג לָאמייװצ סקופ זיא 1914 ןוא 1912 רָאי
 עטייווצ יד .רימ ןוא ןַאמּפָאש .ג ןופ ףליהטימ רעד טימ לָאמ עטייווצ סָאד

 עקירעמַא ןופ טָאה רע ,שיטנַאמָאר ןייר ןזעוװעג זיא עזייר רענַאקירעמַא

 שירטנעצסקע ןַא ,וװָארוקסָארּפ ןופ לדיימ ַא ,ןעינָאס ןייז ךיז טימ טכַארבעגטימ

 טימ ,לזענ טיײשרַאפ ןיילק ַא טימ ,רָאה עצרַאװש עטקָאלעג טימ לדיימ

 -טלעוו ןטשרע ברע ,ןלַאפנייא ענדָאמ רעייז טימ לופ ןוא ןגיוא עטלכיימשעצ

 -כרוד םישדח ענעי ןיא עלַא ןענעז רימ סָאװ ןוא ןועוועג טלָאמעד זיא גירק

 סקופ .ײלרעלַא ןתחנ ןוא ןתורצ ןופ ּפָאקסָאדײלַאק ַא שממ זיא ,ןעגנַאגעג

 לָאמנײק םיא טָאה ןעמ זַא ,טיונ ןופ ןזעוועג טרעטַאמעגסיוא ױזַא זיא
 טלָאמעי ןבָאה טייק ןוא דניק שטָאכ ,רעטילימ םוצ 'י:טריטנעסַא, טשינ

 רעד טָאה טינ רעד ןיא תופתוש רעד וצ ןוא ,.רעזייק םייב טנידעג ןיוש
 סָאװ ,ןביירש רעוו .רעטכַאט ענייש סעסקופ ,ןַאלָאל טקישעגוצ טָאג רעטוג

 ןעקנעדעג ןוא ןסיוו טלָאװעג טשינ ןופרעד טלָאמעד טָאה סקופ --- ןביירש

 רענַאקירעמַא ןוא טקידנעעג המחלמ יד ךיז טָאה גָאט םענייש ןייא ןיא זיב

 רעד רעדיוו ןרָאװעג זיא סקופ ןוא ןיוו ןייק ןעמוקוצּפָארַא ןביוהעגנָא ןבָאה

 ךָאנ ןועוועג לָאמַא ,לָאמַא זיא רע יװ ,"סטרעװרָאפ,, ןופ טנעדנָאּפסערָאק
 םעד טכַארטעגסיױא םיא רַאפ םַאזניימעג ןבָאה רימ ןעוו ,סיוא גרעבמעל ןופ

 עטוג ןביז יד ןוא .מ-א-סקוף-"ףוקסַאמ,, ןעמָאנ:קעד ןשיטנעדַאקעד לסיבַא
 ןרָאװעג זיא סקופ ןוא -- ןרָאי ערעגָאמ ןביז יד ןעגנולשעגנייא ןבָאה ןרָאי

 ןוא םייה ענייפ ַא טַאהעג ,ךיז טלסעכעלַאבעגסױא .ןענעקרעד םוצ טשינ

 סערעשטָאק,, ענדָאמ ענייז טימ "יסטרעוװרָאפ,, ןרַאפ ןבירשעג טכַאנ ןוא גָאט

 סקופ סָאװרַאפ .סנייז בתכ עלעניגירָא סָאד זיא סָאד סָאװ ,סעטעּפָאל ןוא

 ןעגנולייצרעד עשיטסילַאער עקרַאטש ענייז טימ ןרָאװעג טזָאלרעד טשינ זיא

 טעוװ סָאד ,ןצנעדנעּפסערָאק ענייז טימ רָאנ זיולב ןוא ,ייסטרעוורָאפ,, םוצ
 ןופ רָאטקַאדער םעד ,ןַאהַאק .בא ןופ דוס רעד ןביילב קיבייא ףיוא ןיוש
 םיא טָאה רוטַארעטיל רעד ןיא .גנוטייצ רעשידיי רעטסערג סטלעוו רעד
 טדערעג טָאה ןעמ זַא ןעמ טָאה ךיג רָאג ,טלעפעג טשינ גנונעקרענא ןייק

 ,ןָאסלעגרעב ,שַא :םעטָא ןייא ןיא טגָאזעגסױרַא ,עזָארּפ רעשידיי רעד ןגעוו

 םעיינ ַא ןכַאמ טגעלפ טעסקופ גנולייצרעד עדעי -- סקופ ,רעגניז ,ושָאטַאּפָא

 רעייז ןגעוו טריטוקסיד רָאנ ,ייז ןגעוו ןבירשעג רָאנ טשינ טָאה ןעמ .םשור

 סעסקופ .טייקייג רעייז ,ליטס םענעדָאלעגרעביא רעייז ,םזילָאער ןפרָאש וצ
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 ןוא .ליטס-עלעדנעמ רענרעדָאמ :ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב ךלַאב טָאה ליטס
 רעכעה ןגייטש ןעמונעג ,רעפיט ןוא רעפיט ןרעיוב ןעמונעג ךיז טָאה סקופ
 סָאד שממ -- רעמ ןוא רעמ לָאמעלַא טרעדָאפעג ךיז ןופ טָאה ,רעכעה ןוא
 סָאד ןוא ךעלכיב עניילק ירד ַא זױלב ןענישרעד ןענעז ,עכעלגעממוא
 טימ ןרָאװעג לופ זיא בוטש ןייז ,ןעמוק טלָאזעג טשרע טָאה קרעװ עסיורג
 םענדָאמ ןייז ,?סעטעּפָאל ןוא סערעשטָאק , ענייז טימ ןטּפירקסונַאמ קעּפ
 טזומעג טָאה רע זיב ,טשינ טעז ןעמ ןוא טשינ ןעמ טעז רעכיב ןייק ןוא ,בתכ
 ןופ ןטּפירקסונַאמ יד ןוא ןיוו ןופ 1938 רָאי ןיא ןבעל ןטימ ןעװעטַאר ךיז
 רימ ןענעז טניירפ --- .רקפה ףיוא ןבילבעג ןענעז ןענַאמָאר עסיורג רשפא
 עבט ַאזַא .טרידנָאּפסערָאק טשינ ןרָאי לָאמטּפָא שטָאכ ,קיבייא ןבילבעג
 גנולצולּפ ןוא ווירב ףיוא ןרעפטנע וצ טשינ גנַאל ןרָאי ,טַאהעג רע טָאה
 רעקיצנייא, ענעדיי ַא יװ ןטנעמיטנעס טימ לופ ווירב ַא טימ ןלַאפּפָארַא
 "טלעוו רעד ןיא עקיצנייא ,, וצ ווירב עכלעזַא רעבָא ..."טלעוו רעד ןיא
 סעסקופ ןזעװעג זיא סָאד .טניירפ ץוט ַא יו רעמ ייב ןעזעג ךיא בָאה
 עלַא יװ ,רעמ ןייא רימ ךיא דער ךָאד ןוא .טיײקידװעדערַאב עכעלמיטסקלָאפ
 -נייא עקַאט לָאמַא ןוא ןטשרע ןטוג ןיימ ןופ טניירפ !!עקיצנייא , ערעדנַא
 ,רבח ןקיצ

 ןצנַאג רעזדנוא טימ ןוא ןסקופ טימ ןיוו ןיא ןזעוועג לָאמַא זיא ךעליירפ
 -רעצלַאװ רעניװ טימ לופ ןעעלַא-גניר יד ףיוא ךעליירפ .זיירק ןקיטרָאד
 זַא ,טנַאעג סע טלָאװ רע .המחלמ רעטשרע רעד רַאפ ןופ טייקנעגנוזעצ
 ןטימ ""ךלָארטש-רעניװ, ַא טײרדעגמורַא ךיז טָאה ןסַאג עבלעז יד ףיוא
 תעשב וליפַא ןזעוװעג ךעליירפ זיא רעטעּפש ןוא ...רעלטיה ףלָאדַא ןעמָאנ
 טלופרַאפ ןבָאה עיצילַאג ןופ םיטילּפ רעטנזיוט ןעוו ,המחלמ רעטשרע רעד
 ךעליירפ ,המחלמ רעד ךָאנ ןזעוועג ךעליירפ זיא רעטעּפש ןוא ןסַאג רעניוו יד
 עשיטסילַאיצַאס עקיצנייא יד ןזעוועג טלָאמעד זיא ןיוו ןוא קידרעּפָאה ןוא
 ןרָאפעגיײברַאפ לָאמַא ךיא ןיב 1932 ןיא ןוא .עּפָארײא ברעמ ןיא טָאטש
 רימ ןבָאה סנטָאש יד יװ .לַאזקָאװ ןפיוא טכוזעגפיוא ךימ טָאה סקופ ,ןיוו
 ,,.!לייה ,לייה :קידהּפצוח ןוא ךיוה ןעגנולקעג טָאה םורַא ,טעדוסעג ליטש ךיז
145 

 לארשי תנידמ ןיא סקופ .מ .א

 ץלַא ךָאנ טָאה סָאװ ,ןעינָאס ןייז ןוא ןסקופ .מ .א טימ ךיז ןבָאה רימ
 יז טָאה סקופ ןעוװ ,ןיוו ןיא ןרָאי עטשרע יד ןופ ןענח יד ןריולרַאפ טשינ
 ןיא .1950 רָאי ןיא זירַאּפ ןיא טנגעגַאב :קרָאי וינ ןופ טכַארבעג ןיהַא
 ןפיוא סקופ ;ןפַאה ןיא ,יעסרָאמ ןיא םישדח ייווצ טימ רעטעּפש טנגעגָאב
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 ךָאנ עדַאנַאק ןייק לארשי ןופ געוו ןפיוא ךיא ןוא --- לארשי תנידמ ןייק געוו

 ,הנידמ רעד ןיא ךוזַאב ַא

 ,ביבא לת ןיא ךסַא רָאג ןוא ךסֶא ןשינעגעגַאב רעטעּפש ןרָאי טימ ןוא

 רענעדײשַאב ַא ןיא ןעניוו סעסקופ יד ווו ,ביבא לת ייב ףסוי רדה ןיא ןוא

 םילוע ,םינכש ןשיװצ ,לקינַאג ַא טימ קָאטש ןטשרע ןַא ףיוא הריד-ןוכיש

 רעדיוו ןיוש רימ ןעגנַאלַאב טָא ןוא ,1956-55-1954 -- ןרָאי יד .םישדח

 -טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןיוו ןיא יװ ,ןיירַאפ-רעביײרש ןייא ןיא ןעמַאזוצ

 ןכַאמ רימ ןוא ןעגנוציז-סגנוטלַאװרַאפ ףיוא רימ ןציז רעדיוו ןוא .המחלמ

 טשינ רעד -- ןוא .ןעגנומענרעטנוא עשירַארעטיל טימ טלעװ יד ךעלקילג

 רעקילָאמַא-לָאמַא רעד ,ןרָאי עשילגניי ענייז ןופ ןובירט-סקלָאפ רענעגנַאגרעד

 עקרַאטש ַא רעדיוו טָאה ,רענדער-ןסָאמ -- רעירפ םילוגליג יירד טימ ---

 טלעטש -- טנװָא ןַא ןייא ןענדרָא רימ רָאנ ןעוו ןוא .ןדער םוצ הקושת
 ? סע זיא זדנוא ןופ רעוו .טשינ רע זיא ןובירט ןייק .ןדער : גנידַאב ַא סקופ

 טקעלַאיד ןשיצילַאג ןטימ טדער רע .ןרעה וצ ביל םיא טָאה םלוע רעד רעבָא

 ,החּפשמ-רעבמיא רעד ןופ לטעטש סָאד -- בגא ,לטעטש ןייז ,ענרעיזָא ןופ

 , ."עקרתסא,,ה"לעב ןוא 'יהוקתה,,-לעב םעד

 ןענישרעד ןענעז סקופ .מ .א ןופ ,ןעגנולמַאז ןלעוװָאנ ,רעכיב עכעלטע

 ןופ ןעגנוצעזרעביא עכעלרעדנווו ןיא ,ןגַאלרַאפ עטסעב יד ןיא תירבע ןיא

 "רעד סעסקופ .רענרעיזַא ןַא ךיוא זיא סָאװ ,דוהנש המלש רעטכיד םעד

 ,רוטַארעטיל רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ עקינייוו יד ןופ ןענעז ןעגנולייצ
 עלַאנָאיצַאנ יד ןופ םַארגָארּפ ןרעל ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעגניײיא ןענעז סָאװ

 ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסיױרַא וליפַא ןענעז ייז ,לארשי תנידמ ןיא סעלוש

 .רעטילימ ןרַאפ סעלוש-ןטנוװָא יד רַאפ סעבַאגסױא ערעדנוזַאב

 ףיוא ןביירש וצ טנרעלעגסיוא טשינ ץלַא ךָאנ ךיז טָאה סקופ .מ .א

 סערעשטָאק, רענרעיזָא יד טימ ץלַא ךָאנ טביירש רע ןוא ןישַאמ-ביירש ַא

 רע ןוא וצ טכיירש רע ;ריּפַאּפ ךעלקיטש ײלרעלַא ףיוא סעטעּפָאל טימ

 .רעביא טרירעמונ רע ןוא טרירעמונ רע ,טקעלפ רע ןוא טקעלק רע ,טקעמ
 ןשרעהַאב עלַא טשינ סָאװ ,טסנוק ַא זיא ןענעיילוצרעביא די בתכ ַא סנייז
 ןופ די בתכ א ןגעקטנא קורד-סוסקול א ןענעז חלמה םי ןופ תוליגמ יד

 טמוק -- טקורדענּפָא ךעלדנע זיא סע זַא ,רעבָא רַאפרעד ...סקופ .מ .א
 ,רעביירש ןטנכייצעגסיוא םעד ןופ ימ רעד טָא ןופ תחנ רעצנַאג רעד סױרַא
 -רעביא ןוא עטסשירעלטסניק ,עטסקרַאטש יד ןופ םענייא ,טסילַארוטַאנ םעד

 ,גנַאל ןיוש טרעהעג רע .,רוטַארעטיל-עזָארּפ רעשידיי רעד ןיא עטסקידנגייצ
 טנַאװ-חרזמ רעד וצ ,טקרַאטשַאב ךָאנ לארשי תנידמ ןיא סע טָאה רע ןֹוא



 ןָאקיסקעל ןיימ 18

 יָאבַאר ,רעגניז ,ושָאטַאּפָא ,ןָאטלגרעב ,שַא : רוד ןייז ןופ רעקיַאזָארּפ יד ןופ

 ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא ענעריובעג יד ןופ רוד רעד --

 וצ הקושת ַא סקופ ךיוא טָאה יבמוּפב ןדער וצ הקושת רעד ץוח

 ךיוא זיא דובכ שטָאכ ןוא ?טשינ יז טָאה רעוװ --- סעימערּפ עשירַארעטיל

 בָאגוצ רעלעירעטַאמ רעד ךיוא זיא ,ןכַאמוצקעװַא טנַאה רעד טימ טשינ

 רע ןעוו ןרָאי יד טניז ,ץלַא ךָאנ --- טייקיטכיוו ןופ םיא ייב סעימערּפ יד וצ
 ןטרָאד טייקנסעזעגנייא עשיטַאבעלַאב עסיוועג ַא ןוא ןיוו ןזָאלרַאפ טָאה

 ןצוט ַא ןעמוקַאב ,טכערבש טכער טימ ןוא ,ךיז טכַאד ,ןיוש טָאה סקופ ןוא

 רעביא םורַא ךיז ןעיירד סָאװ ,סעימערּפ עשירַארעטיל ײלרעלַא יד לָאמ
 ןדנוברַאפ קידהחּפשמ ךיוא סקופ זיא בגא .,רוטַארעטיל-טלעוװו רעשידיי רעד

 ,סיװעשַאב קחצי ,לייז ןַאמטיײרק רתסא ,לייז רעגניז .י ,י -- סרעגניז יד טימ

 ןשידיי-שילגנע םעד ,ןַאמטיירק סירָאמ ןופ יורפ יד זיא ,רעטכָאט ןייז ,ַאלָאל

 ,זירַאּפ ןיא טניוװ סָאװ ,רעצעזרעביא ןוא טסיצילבוּפ

 ,טניווװ סקופ ווו ,ףסוי רדה ןיא לקינַאג ןפיוא לָאמנייא רימ ןעייטש טָא ןוא

 תונוכש עיינ יד ןופ ןעייר-רעזייה:ךעלסעג יד ןוא ןדמַאז יד ןענעז םורַא
 -ףיט זיא סע ןוא למיה רעיולב קיבײא רעד זדנוא רעביא ןוא ,ךמע ןופ

 שוחב ןעעז רימ ןוא רעביא ךיז ןקוק רימ ןוא ןגייווש רימ ןוא ,טכַאנרַאפ

 ,סנבעל ערעזדנוא ןופ סענַאװַארַאק עגנַאל יד ןגיוא סנרעדנַא ןיא רענייא
 ןוא ,ןעמַאזוצ ןביוהעגנָא קידוװעגניז ױזַא שירַארעטיל ןבָאה עדייב רימ סָאװ

 ץעגרע ןיוש ןעמוק ייז ,רעמַאזגנַאל ,רעמַאזגנַאל ןיוש ןעייג ןעלמעק יד

 ןקילב עמוטש יד טימ ןוא עמוטש ןעינקרעדינַא דלַאב ייז ןלעוו טָא ...ןָא

 ,ןיוש ןליפ ןעלמעק יד ...ןטסַאל יד ןעמענּפָארַא ייז ןופ לָאז ןעמ זַא ,ןטעב

 טשינ ךָאנ ןליוו ,ךיא ןוא סקופ ,רימ רָאנ --- -- ןָא ייז ןעמוק טָא ,טָא זַא

 | -- --- ןייג ,ןייג עדייב ךָאנ ןליוו רימ --- ןעמוקנָא

 עקידנעמוקנָא יד ןסעגרַאפ ןלָאז רימ --- טָאדקענַא רעניילק ַא ףוס םוצ ןוא

 טשינ לָאמניק טָאה סקופ .מ .א :ענַאװַארַאק-סנבעל רעד ןופ ןעלמעק
 יאדווא עשרַאו ןיא ,המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ךָאנ ןליוּפ ןיא טניווועג

 ."ןָאקיסקעל ןיימ,, ןופ דנעב עטשרע יד ןיא ָאטשינ רע זיא רַאפרעד ןוא ,טשינ
 בָאה ךיא ליפיוו .ןזעוועג לחומ טשינ לָאמנייק רימ סָאד טָאה סקופ רעבָא

 רעבָא :ןבירשעג טרָאפ טָאה סקופ :טרעלקעגפיוא ןוא טקידלושטנַא ךימ
 ליפיוו ןוא ?ןרָאי עגנוי יד ןופ רבח ןטשרע םעד ןעמ טסעגרַאפ ױזַאיוװ
 ?טשינ וטסײטשרַאפ סָאװ -- סקופ :ןטעבעג ןרערט טימ שממ ךימ בָאה ךיא
 ךוא -- סקופ טהנעטעג טָאה קינכעמש-קינכעט -- !הביס עשינכעט ַא
 | | ,גגושב"הלווע יד ןבעגרַאפ טשינ לָאמנייק רימ טָאה

 עקידנעמוקנָא יד קנעדעג -- ?!סקופ ןייז לחומ טציא וטסעװ רשפא
 /- 195/ +  +סקופ ,לחומ ייז ןוא ענאוואראק-סנבעל רעד ןופ ןעלמעק
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 גרעבנעגייפ לחר

 .עינרעבוג רעקסנימ רעד ןיא לטעטש ַא ןיא ןריובעג

 ערערעמ רעבָא ,לארשי ץרא ןיא 1925 רָאי םעד טניז

 ןיא ,עשרַאװ ןיא ןרָאי טניוװעג טלָאמעי טניז לָאמ

 ,1} דנַאב ,ןָאקיסקעל ןיימ :ךיוא עז -- -- .זירַאּפ
 ,196---194 ןטייז

 ,גרעבנעגייפ לחר -- ןירעפמעק ַא ןבילבעג ןוא ןזעוועג לָאמעלַא זיא יז
 -ןשיװצ ןיא יױזַא ןוא דנַאלסור ןקידהמחלמ-עטשרע-רַאפ ןיא אמתסמ ױזַא
 ,לארשי תנידמ טציא ןוא לארשי ץרא ןיא ױזַא ןוא ןליוּפ ןקידחמחלמ-ייווצ

 ךות ןיא לייוו ,ןפמעק וצ ןעמעוו ןגעק טשינ טָאה גרעבנעגייפ לחר זַא ןוא

 קעװַא ךיז יז טצעז ,טשינ יז טפמעקַאב רענייק ןוא עלַא יז ןריטקעּפסער

 ַא רעדָא ,רענגעק ןטכַארטעגסױא ןַא ןגעק רעדעפ ריא טימ טפמעק יז ןוא
 .רענגעק ַא ןיא עיצַאניגַאמיא רעד ןיא םיא טלדנַאװרַאפ יז סָאװ ,טניירפ

 ןיא ױזַא ןלױּפ ןיא יוװ ,עבלעז יד ןבילבעג לארשי ץרא ןיא זיא יז

 טנָאמרעד סָאװ ,גנודיילק רעלעקנוט רעייז לָאמעלַא ןוא ,רענעדיײשַאב ריא

 סָאװ ,ןעזסיוא ןיא ױזַא ןוא ,ןציבר רענעדײשַאב ַא ןופ גנודיילק יד לסיבַא

 ןיא רוד ןשידיי ןשיטסילַאעדיא ןופ ןעיורפ יד ןופ ןעזסיוא סָאד טנָאמרעד
 ,טרעדנוהרָאי ןטעצניינ ףוס ןופ דנַאלסור

 ןזעידנַארג ַא טכַארטעגוצ לארשי תנידמ ןיא טָאה גרעבנעגייפ לחר
 רעשיערבעה רעד ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד ןרירגעטניא וצ ױזַאיװ ןַאלּפ

 .רעשיערבעה רעד ןיא ךַארּפש עשידיי יד טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא
 רעד ןופ קרעװ עטסעב יד ןבעגסױרַא ךרוד ןכיירגרעד טלָאװעג סע טָאה יז

 ,תירבע ןיא עבַאגסױא רעטלטניּפעג ַא ןיא אקווד ןוא רוטַארעטיל רעשידיי

 ,לארשי ץרא ןיא רוד ןרעטלע ןופ ךיוא ,ןסַאמ-סקלָאפ יד ךיז ןלעװ םורַאוזַא
 ךַארּפש רענײמעגלַא רעד וצ ןיײגרעבירַא ךעלריטַאנ ןוא תירבע ןענרעלסיוא

 רעבָא ,שידיי ןופ ןירענגעק ןייק טשינ הלילח זיא גרעבנעגייפ .דנַאל ןופ
 ןעמַאזוצ ,ןטילעג טָאה שידיי סָאװ ,סעידעגַארט עסיורג יד ךָאנ זַא ,טלַאה יז
 ןושל קידעבעל סלַא ,ןושל סָאד זיא --- ןסַאמ עשידיי עקינָאילַימ יד טימ
 ןסיױרג םוצ ןעילוטוצ ןעמ ףרַאד רעבירעד ןוא -- רַאבקנעד טשינ רעמ
 טָאה גרעבנעגייפ לחר .שידיי ןופ תורצוא עקיטסייג עסיורג יד ץרַאה ןשידיי
 עכלעזַא עכעלטע ,טשינ תועט ןייק ןבָאה רימ ביוא ,ןעלטימ ענעגייא טימ

 גנוגעװַאב עשירעבעגסױרַא ןייק רעבָא ,ןבעגעגסױרַא רעכיב עטלטניּפעג
  .ןפַאשעג טשינ טיבעג םעד ףיוא

 ןופ ךָאנ טנעקעג טוג ךיז ןבָאה רימ -- .פ לחר עטרבח עטוג יד
 םעד ןופ דנעב עטשרע יד וצ תונעט עסיורג טַאהעג טָאה -- עשרַאװ
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 זיא רבחמ ןופ הנווכ יד זַא ,טניימעג טָאה יז ,ןָאקיסקעל ןיימ,, ןקיזָאד

 ןשירַארעטיל רעװעשרַאװ ןסיורג םעד ףיוא "הבצמ ַא ןלעטש., וצ ןזעוועג

 לחר טיול רעבָא .12 עיקצַאמָאלט ףיוא ןײרַאפ-ןטַארעטיל םעד ,רעטנעצ

 ַא רעכיג ,הבצמ ןייק טנידרַאפ טשינ רעטנעצ רעד טָא טָאה גרעבנעגייפ

 יז יו ,טוג ךעלשטנעמ ןוא שיטקַאט ,לחר טָאה ...ןרעװ-ןסעגרַאפ ליטש

 יז טָאה ,רעכיב יד ןגעו עיזנעצער עסיורג ַא ןבירשעגפיוא ,לָאמעלַא זיא

 סעיצוטיטסניא עשידיי עכעלטע וצ טקישעגוצ רָאנ ןוא ,טקורדעג טשינ רעבָא

 ןופ ןַאקעד םוצ ךיוא ,קרָאי וינ ןיא ָאװיי םעד ךיוא ,ןריוויכרַא וצ ףיוא

 וצ ךיוא טָאה יז .ל"ז רעגינ לאומש ,קיטירק-רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 רעשירבח רעסיורג טימ םיא בָאה ךיא ןוא טקישעג רַאלּפמעזקע ַאזַא רימ

 "קעל ןיימ , ךוב ןיימ ןיא ליּפָארּפ -גרעבנעגיפ םעד וצ טפעהעגוצ טעטעיּפ

 ןיוש זיא עטרבח רעבושח רעד ןופ עיזנעצער עוויטַאגענ יד זַא ,ױזַא ,"ןָאקיס

 ,טייקיבייא סעיזנעצער רעד טימ רעכיז

 ,קעטָאילביב-יקסרוק רעד ןיא ,ביבא לת ןיא 1955 רָאי ןיא בָאה ךיא זַא

 ךיא בָאה 'רעביירש עשידיי ןופ ןטערטרָאּפ, סעיצקעל עירעס ַא ןבעגעג

 סרוק ןופ "םידימלת,/ יד ןשיװצ גנושַארעביא רעסיורג ןיימ וצ גנולצולּפ

 יד וצ ךעלטקניּפ רָאג ןעמוקעג זיא יז ןוא .ןיגעלַאק עבושח רָאג יד ןעזרעד

 שירבח ַא ייב םויס ַא טימ ןסָאלשעג סרוק םעד ןבָאה רימ זַא ןוא ,סעיצקעל

 ןכעלטנירג ַא ןיא ןוא טרָאװ ַא ןעמונעג גרעבנעגייפ לחר טָאה ,ייט לזעלג

 ןגעו ןעקנַאדעג עקיטציא עריא טרעלקעגפיוא טייצ העש ַא ןופ טַארעּפער

 ריא ןופ סעיניל-טּפיוה יד .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןגרָאמ ןוא טנייה

 .ןבעגעג ןביוא ןיוש רימ ןבָאה גנַאגנעקנַאדעג

 שיטעטַאּפ גרעבנעגייפ לחר םיא טָאה ןרָאװעג רטפנ זיא ׁשֵא םולש זַא

 ןזיוַאב טימרעד ןוא ןעלקיטרַא עירעס ַא ןיא שידיי ןיא ןזעוועג דיּפסמ

 רעזדנוא ןופ עידרַאװג רעטנַארעלָאט-שיסַאלק רעד וצ טגנַאלַאב יז זַא

 ,רוטַארעטיל
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 (ןַאמכיפ ןמ כיפ בקע'י

 טניווועג .עיבַארַאסעב ,ץלעב ןיא 1882 רָאי ןיא ןריובעג

 ןוא לָאמ עטשרע סָאד 1912 ,עשרַאװ ןיא ,סעדָא ןיא

 טלָאמעד טניז ,לארשי ץרא ןיא קידנעטש 1919 טניז

 ביבא לת ןיא טניוװעג .עשרַאװ ןיא רעדיוו ןרָאי ךיוא
 ןימ :ךיױא עז -- ןג תמר ןיא ןַאד טניז ,1947 זיב
 ,199---197 ןטייז ,1 דנַאב ,ןָאקיסקעל

 רקיעב ,רוטַארעטיל רעד ןופ רעקיטירק ַא זיא רע -- ןַאמכיפ בקעי
 ןיק טשינ ןענעז ןעייסע עשירַארעטיל ענייז רעבָא ,רעשיערבעה רעד ןופ

 ןשיוװצ ןקירב ןופ רעיוב ַא זיא רע .טרָאװ ןופ ןעניז ןכעלטנייוועג ןיא קיטירק
 םעד ןופ ץרַאה םעד ןוא רעטכיד םעד ןופ ץרַאה ןסיורג םעד .רעצרעה

 רָאנ ,םירמאמ ענייז ןיא ןקירב עקיזָאד יד רע טיוב רָאנ טשינ ןוא .רענעייל
 םעד ןָא טושּפ טמענ רע זַא ,ליפעג סָאד וטסָאה ,קיטרַאפ ןיוש זיא קירב יד זַא

 :קירב רעד טָא רעביא רעבירַא ןיילַא טיא טריפ ןוא טנַאה רעד ייב רענעייל
 םעד ןיא םולשב ןעמוקנָא טסעװ וד ,רענעייל ,ארומ ןייק טשינ בָאה --

 רעד ףיוא דנַאל רענעש ַא ָאד ןעד זיא ווו ןוא -- רעטכיד םעד ןופ דנַאל
 דנַאל-יקסווָאכינרעשט ,דנַאל-קילַאיב ,רעטכיד ַא ןופ דנַאל ַא יו ,טלעוו

 ,וװ ,זַא ,א

 ןיא םיריש טימ ערעירַאק עשירַארעטיל ןייז ןביוהעגנָא טָאה ןַאמכיפ

 ןט19 ןופ ףוס םוצ תוהמ ןצנַאג ןייז טימ טגנַאלַאב רע רעבָא ,1900 רָאי
 עטבױלגרַאפ-זעיגילער ןזעוועג ןענעז סע ןעוו -- טייצ רענעי ,טרעדנוהרָאי

 -רַאפ תוחילש רענַאמוה רעסיורג רעייז ןיא ןוא ,סרענעײל-רוטַארעטיל

 ,טנייה זיב ןזָאלרַאפ טשינ ןענַאמכיפ טָאה טסייג רעד טָא .סרעביירש עטביולג

 רע זיא ןעניז םעד ןיא .רוטַארעטיל רעד ןגעוו ןגָאז וצ סטוג רָאנ טָאה רע
 ןייק ןעד ןענעז -- :טגערפעג לָאמַא טָאה ןעמ ןעמעוו ,גייווצ ןַאפעטס יו

 גייוצ ?סטוג רָאנ לָאמעלַא טסבירש וד סָאװ ,ָאטשינ רעכיב עטכעלש

 ךיא רָאנ ,רעכיב עטכעלש ךסָא ןענַאהרַאפ ןענעז סע -- :טרעפטנעעג טָאה
 ...עטוג יד ןגעוו זיולב ביירש

 -תירבע רעד וצ רקיעב ןַאמכיפ בקעי טגנַאלַאב קידתומכ שטָאּכ
 -- ןכַארּפש ייווצ, ערעזדנוא וצ רע טגנַאלַאב קידתוכיא -- רוטַארעטיל

 רעטסנייר ןענעז שידיי ןיא ןעייסע ןוא רעדיל ענייז ."רוטַארעטיל ןייא

 ןיא רע ןוא .רוטַארעטיל-שידי רעד ןופ לייט רעלַארגעטניא ןַא ,תוכיא

 טימ ןעמַאװצ) רעלעטשפיונוצ רעטשרע רעד ןזעוועג 1911 רָאי ןיא ךָאד
 ."עזומ עשידיי יד, עיגָאלָאטנַא-שידיי ַא ןופ (ןעזייר ןמלז
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 ,לכיימש ןקיטומטוג ןוא םינּפ ןפָא ןַא טימ ,רעקרַאטש ַא ןוא רעכיוה ַא
 טשינ טָאה לכיימש םעד ןוא רעטלע יד ןגיובעג טשינ טָאה ךיוה ןייז סָאװ

 ןעז ;טפָא וצ טשינ ,םיא ךיא געלפ ױזַא -- היאר עכַאװש יד טשיװעגּפָא

 ,רעביירש ןגעוו תועידי ,ןעגנורענירעד רָאּפ ַא ןטייברעביא ןוא ביבא לת ןיא

 ,רוטַארעטיל ןגעוו תובשחמ

 ,קילַאיב ןמחנ םייח וצ תובא רבק ףיוא גנַאג ןלענָאיצידַארט םעד תעשב

 ךיא בָאה ,קילַאיב-סרּפ ןכעלרעי ןופ גנולייטרַאפ רעלעיציפָא רעד ךָאנ

 ןײלַא ןעגנַאגעג דָארג זיא רע ,םלוע תיב םעד ףיוא ןעזעג ןענַאמכיפ לָאמַא

 םוצ עביל ןופ ןעמָארטש ייווצ .ןילַא הבצמ רעד ןבענ ןייטש ןבילבעג ןוא
 ייב טייקשירעפעש רעקיטסייג ןופ ןלַאװק ייווצ -- טרָאװ ןייז ןוא קלָאפ

 ,טשינ עלָאר ןייק ָאד ןליּפש ןבעל-טשינ ןוא ןבעל --- ןדיי

 -- 15 ענייז ךָאנ ןיוש --- ןַאמכיפ זיא טײקוװיטקַא קיניײוװ ןופ ןרָאי ךָאנ

 ןעייסע ןוא םיריש -- ךוב ךָאנ ךוב סױרַא טיג ,קיטעט קרַאטש ןרָאװעג

 סעדעי ןוא (ןבעגעגסױרַא עניטנעגרַא ןיא סנטצעל שידיי ןיא ךוב ַא וליפַא)

 ןוא ןעגנוטייצ עקידלארשי עלַא ןיא ןפורּפָא לָאצמוא ןַא טימ טיילגַאב טרעוו

 סרּפ, סנטצעל ,ןזײרּפ-סגנונעקרענא ײלרעלַא טימ ךיוא ןוא ,ןטפירשטייצ

 ,ז"ישת --- "לארשי

 םעניילק ַאזַא טימ טקורדעג ןרעו לארשי ןיא ןעגנוטייצ-תירבע יד
 זיא סָאד ןַא ,קידנליּפש-טרָאװ ךיז ,טגָאזעג לָאמַא טָאה רענייא זַא ,טפירש

 רָאנ ןעו רעבָא .תירבע יװ ,קידנכַאמ-דנילב (טירייוויא) תי-"רוע/ רעכיג
 ךעלמַאנסיוא ןַא טפירש יד זיא -- ןַאמכיפ בקעי ןופ ייסע ןַא טניישרעד סע

 :טרעפטנעעג רימ טָאה ןעמ ןוא טגערפעג םעד ןגעוו ךיא בָאה .,עסיורג

 ...רעמ לסיבַא ןייז עשזלָאז --- קיניײװ ןוא ןטלעז טביירש רע .תוביס יירד ---

 סנטירד ןוא ...ןעייסע יד ףיא אקווד רענעייל יד ןכַאמ םַאזקרעמפיוא

 רובח םענעגייא ןייז ןענעייל וצ גנירג ןילַא רבחמ םעד ןכעלגעמרעד וצ

 בָאה ךיא -- -- .היאר עכַאװש יד ןעגנערטשנָא ליפוצ ןפרַאד טשינ ןוא
 רענייטש לָאמעלַא טשינ ןעמ טפרַאװ טרָאפ זַא ,טכַארטעג ןוא טרעהעג סע

 ,טיורב ןשירַארעטיל טימ טרענעג תורוד טָאה רע .טיורב רַאפ קירוצ
 .ביל עקַאט םיא ןבָאה תורוד יד ןוא ,עביל וצ רוטַארעטיל טימ ןגיוצרעד

 ןייטשרַאפ וצ ךיז ןעימַאב ןייז בילוצ םיא ייז ןרערַאפ סרעדנוזַאב ךיוא ןוא
 ,דנַאל ןיא עיצַארענעג עגנוי יד
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 רעקנילפ דוד

 .עשרַאװ ןיא טניוװעג .ןליוּפ ,רעג ןיא 1900 ןריובעג
 .עקירעמַא ןיא סעזייר ,לארשי ץרא ןיא 1941 טניז

 ,ביבא לת ןיא טניוװ

 טזָאל ןעמ ןעוו סָאװ ,םידימתמ רעביירש ןוא ןטסילַאנרושז ןענַאהרַאפ
 הכאלמ יד ביל ןבָאה ייז יא ,טליפעגסיוא ןעגנוטייצ עצנַאג ייז ןטלָאװ ,ייז

 יז ןוא ,םידימתמ יד טָא וצ טגנַאלַאב רעקנילפ דוד .יז ןענעק ייז יא ןוא
 -דנעטשרַאפטסבלעז רעקידתומימת  ַאזַא טימ םידימתמ יד טָא ,סע ןעוט

 ו ,טייקכעל
 טלָאמעד זיא רע ןרעקנילפ דוד ,עשרַאװ ןופ ךָאנ םיא קנעדעג ךיא

 ןופ טמַאטש רע .גנוטייצ רעשיסקָאדָאטרָא ןַא ןיא רעטעברַאטימ ַא ןזעוועג

 לָאז רע זַא ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז רָאנ ןזעוועג זיא סע ןואיהביבס רעד טָא

 םזילַאנרושז טימ רָאנ טשינ ןוא ,ןטעברַאטימ גנוטייצ רעשיסקָאדָאטרָא ןַא ןיא
 םעד ןבירשַאב ,קיטסירטעלעב טימ ךיוא טרעיינ -- ןעמונרַאפ ךיז רע טָאה

 -טכישעג ףיוא ןעגנולייצרעד טסַאפרַאפ ךיוא ןוא ,הביבס ןייז ןופ רעגייטש
 ,סעמעט עכעל

 ,רעקידוועגייווש ןוא רעליטש ַא רעייז לָאמעלַא ןוא םינּפ שידיי ַא טימ דיי ַא
 ,ךַאװ רעשיטסילַאנרושז רעד ,ךַאװ רעד ףיוא לָאמעלַא סיּפע יװ ױזַא

 ןעקנעדעג וצ ןוא ןרעה וצ ןוא ןעז וצ ,סקיטכיװ סיּפע טעשעג רעמָאט

 דוד רימ טמוק ױזַא .טלעו רעד סע ןלייטוצטימ ןוא ןפיולוצמיײהַא ןוא

 -- עשרַאװ ןיא לָאמַא ױזַא .םיא עז ךיא רָאנ ןעוו --- רָאפ לָאמעלַא רעקנילפ

 ,לארשי תנידמ ןיא ױזַא ןוא
 ןוא ביבא לת ןיא סָאג רעד ףיוא ןענעגעגַאב םיא ךיא געלפ טּפָא

 ןעמוקפיונוצ גָאטיײב קיטיירפ ןדעי ךיז ןגעלפ סע ווו ,עפַאק ןיא ךיוא לָאמַא

 -פיונוצ יד ןטיהּפָא רעייז טגעלפ רע .םירבח עקידנביירש-שידיי יד רקיעב
 ,ןסיוו ץלַא ,ןסיוו ץלַא זומ ןעמ ,טרימרָאפניא ןייז זומ ןעמ --- ןעמוק

 טניישרעד ןעמָאנ ןייז ןוא -- תירבע יא ןוא שידיי יא טביירש רעקנילפ
 טָאה רע .ןעלקיטרַא עטסלעוטקַא עמַאס יד רעביא ןעגנוטייצ יד ןיא טּפָא

 . .טײקלעוטקַא ביל טלּפָאט רעבָא רַאפרעד טָאה רע .,סעיצַאסנעס טנייפ
 ןוש סע רע טָאה -- טעשעג סיּפע רעדייא ךָאנ זַא ,ףירגַאב םעד טסָאה
 .וזַא שממ רעבָא .ןבירשַאב

 טמענ טרָאפ רעבָא ,דנַאל ןיילק ַא חטש ןיא עקַאט זיא לארשי תנידמ

 ַא ןיא ,ָאטױא ןטסלענש ןטימ וליפַא ןעמוקוצוצ העש עכעלטע ךָאד סע
 סע וװ -- ןעלקניו ענעי וצ רקיע רעד ןוא ,דנַאל ןופ לקניוו ןטייוו
 .טלעוו עשידיי עצנַאג יד ןָא קרַאטש ױזַא ןעייג סָאװ ,ןשינעעשעג ןעעשעג
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 רעמילשורי ןיא יירעסיש ַא ןעשעג ךַאז ַאזַא סיּפע זיא טָא ןוא

 ןוא .ָאידַאר ןיא טרעהעג סָאװ רָאנ םעד ןגעוו ךיא בָאה טָא ןוא .רָאדירָאק

 טרעדנוװ ןרעקנילפ דוד טרָאד ןגעגַאב ךיא ןוא עפַאק ןיא ךיא םוק טָא

 עלַאקָאל ןיא שינעעשעג רעד ןגעוו ןביירש ךָאד ףרַאד רע -- ךימ סע

 גערפ ?ָאד רָאג טציז רע ןוא "גָאט, רעקרָאי וינ ןיא ךיוא ןוא ,ןעגנוטייצ

 ?סע טמוק יװ ,רעקנילפ רבח -- :ךיא

 טלָאװ רע יו ,קילב ןשידיסח ןופ תומימת רעצנַאג רעד טימ רעבָא

 :רעקנילפ דוד רימ טרעפטנע ,סױרַא ארמג ַא ןופ טקוקעגסױרַא סָאװ רָאנ

 טשרָאפעגסיױא ץלַא ןיוש בָאה ךיא ןוא ןזעוועג טרָאד ןיוש ןיב ךיא ---

 ןוא ןרעזדנוא סומיסילַארענעג םעד טימ טדערעג ךיוא ןיוש בָאה ךיא ןוא
 ןגעו לקיטרַא םעד טגײלַאב טסָאּפ רעד ףיוא סָאװ רָאנ עקַאט בָאה ךיא

 ...שינעעשעג רעד

 אברדא -- ןבירטעגרעביא זיא סָאד זַא ,ךייא ךיז טכַאד רעמָאט ןוָא

 לקיטרַא ןַא ןוא שינעעשעג ַא ןופ סעטַאד יד יונעג ךָאנ לָאמַא טרילָארטנַאק
 ,טדערעגּפָא ךָאד זיא ןעגנוטײצדנַאל יד ןופ --- "גָאט, ןיא ןרעקנילפ דוד ןופ

 רעד ךיוא טָאה רשפא !ןעמָאנ םעד וצ תוכייש ַא ןבָאה סָאד לָאז

 -רעליטש ךיז ןיא טייקנילפ יד טָא טַאהעג עדייז-רעטלע רעד רעדָא ,עדייז

 רעבירעד ןוא -- רעטשרע רעד ןסיוו וצ ץלַא ןוא ןייז וצ םוטעמוא טייה
 ןטייצ יד ןיא רעלייטסיוא-ןעמענ םעד ןופ ןעמוקַאב ןעמָאנ םעד טָא רע טָאה

 ; .ןטייוצ םעד ףעזָאי רעזייק ןופ

 שטָאכ ,גנונַאּפש רעלעוטקַא טימ לופ ןוא וויטַאמרָאפניא ױזַא ןוא
 .טביירש רעקנילפ סָאװ ,ןענַאמָאר יד ןענעז ,עיצַאסנעס ןָא

 ,ץנַארעלָאט טימ רבח ַא -- שיסקָאדָאטרָא זיא עיצידַארט יד שטָאכ ןוא

 ,רבח רעטוג ַא
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 ןַאמדירפ בקעי

 ןיא טניוװעג ,עצילַאג-חרזמ ,אצינלימ ,1910 ןריובעג
 -סנַארט רעגַאל ןיא -- ןרָאי-םוקמוא יד ןיא ,ץיווָאנרעשט
 ןַאד טניז ,ןיסירפק ןופ רעגַאל ןיא 48-1947 ,עירטסינ
 ,ןוגד תיב ןיא טניוװ .לארשי תנידמ ןיא

 ,ךָאװ ןיא געט ןביז ,תעל תעמ ןיא העש 24 סָאװ ,ןטעָאּפ ןענַאהרַאפ
 בקעי רעבָא ,ןטעָאּפ ןענעז ייז זַא ,ןגייצרעביא ןייא ןיא ךיד יז ןטלַאה
 זַא ןדערנייא טלָאװעג רימ טָאה ,ןעז םיא געלפ ךיא רָאנ ןעוו ,ןַאמדירפ
 סָאװ ,רעדיל יד ןענעז סע סעמעוװ טשינ טסייוו רע ,טעָאּפ ַא טשינ זיא רע
 ,ןביולג טשינ ענעי ךיז טליוו סע יװ ױזַא ןוא ....ןעמָאנ ןייז טימ ןעניישרעד
 ןענעז רעדיל ענייז לייו ,ןביולג טשינ ןענַאמדירפ בקעי ןעמ ןעק ױזַא
 רימ ןגעלפ :סנ רעמייהעג ַא סיּפע -- שרעדנַא טשינ .לעניגירָא רעייז
 זיא םיא םורַא ץלַא .סעומש םענדָאמ ַאזַא ךָאנ ןסילשַאב עדייב לָאמעלַא
 ,ענדָאמ ןוא קידנשַארעביא ןוא קיצילב

 בָאה לָאמ עטשרע'ס ןוא םיקידצ עזג רענישזיר רעד ןופ טמַאטש רע
 -רעדנווו שינבר ןימ ַאזַא ךָאנ -- טלָאמעד ,עשרַאו ןיא טנגעגַאב םיא ךיא
 ,קחצי יול בר ןופ לוגליג ןימ ַא .ןושל-עמַאמ ןיא רעדיל טביירש סָאװ ,דניק
 הער לא שיא רבדכ ,ןדער טגעלפ רענעי יװ ןוא ...רעוועשטידראב םעד
 טפָא ןבָאה ייז ...ןדָאש ןייז ןָא ןַאמדירּפ בקעי ךיוא ױזַא ,לוכיבכ םוצ
 סָאד ייז ןיא ןענעקרעד וצ רעווש זַא ,"ךעלקינייא ,/ יד ,רעמינּפ עכלעזַא
 -ָארטש שיסַאר רעדנוזַאב ַא ןזעוװעג ןטלָאװ ייז יו ױזַא סיּפע דיי עלעטניּפ
 ןשירַא ןקרַאטש ַא טימ .םָארטש ןשידיי ןשיסַאר-שיטימעס םעד ןיא עלעמ

 ןופ עמעט עסיורג יד ןלַאפעגנייא ןיקסינַא .ש זיא טסיזמוא טשינ .שימוצ
 ,ןתוכייש עלַאזרעוװינוא-שיטסימ .?טכַאנ ןוא גָאט,, ןייז

 ,םינּפ טפילברַאפ ןוא טשַארעביא לסיבַא קיבייא ,סנַאמדירפ בקעי

 םיא טָאה סָאװ ,סנױזַא סיּפע ןרָאװעג רָאװעג סָאװ רָאנ טלָאװ רע יװ
 טשינ רשפא זיא סָאװ ,םיִנּפ ַאזַא זיא ,גנורעדנווורַאפ סיורג טימ טליפעגנָא
 ביל ךיז טזָאל סָאװ ,םינּפ ַא ,םשור ַא טכַאמ סע רָאנ ,ןייש שיפיצעּפס

 סיּפע .ןוט וצ ץילב ַא זעורענ לָאמ עלַא עבט ַא סע טָאה וצרעד .ןבָאה
 ןופ .טכענ-רעמוז עמערַאװ ןיא טנָאזירָאה ןפיוא ןצילב עטייוו ,עליטש יו
 -רעביא סעגר לטנעצ ףיוא רעטרעװ סנַאמדירפ טּפָא ןרעו ןצילב יד טָא
 ןח ןלופסינמייהעג ַא סיּפע וצ טיג סָאד ןוא -- ןדער ןטימ ןיא ןסירעג
 סע רע געמ יצ -- טבושייעג טרָאװ ןטימ ןיא ךיז טלָאװ רע יו ױזַא
 סָאװ ,ץלַא זיא יוװ יַאס ןוא ..,טשינ יצ ,ץרַאה ןופ ןוָאלסױרַא ןצנַאגניא



 ןָאקיסקעל ןיימ 26

 סיורג טימ ריד טלײצרעד רע ןעוו וליפַא ,קידתודוס לסיבַא ,טגָאז רע
 ןוגד תיב ןופ סובָאטיױא ןַא טימ ןעמוקעג סָאװ רָאנ זיא רע ױזַאיװ רעדנווו

 טלָאװ רע יוז ,ױזַא סיוא השעמ יד טמוק ןלייצרעד ןייז ןיא .ביבא לת ןייק

 רָאי ַא ןועועג ןוא דרע רעד ףיוא הנבל רעד ןופ רעגייטש ַא ןעמוקעג

 ױװַא ,ןלייצרעד וצ ץרוק ןוא ענדָאמ ביל טָאה רע יװ טקנוּפ ןוא .געוו ןיא

 ַא יו ךיז ןרעהנייא ןרעה וצ שודיח ןשידרערעביא טימ לופ ביל רע טָאה
 ,דניק טרעדנווורַאפ

 -- תוהמ ןייז ןופ עטסקיתוהמ סָאד זיא ױזַא --- תוהמ ןייז יו ױזַא ןוא
 ,גנורעדנוװרַאפ ןוא רעדנווז טימ ןצילב ייז ךיוא .ענייז תוישעמ יד ןוא דיל סָאד

 טימ ,םיסנ ןופ טייק ענעדלָאג ַא ןזעוועג טלָאװ טלעוװ עצנַאג יד יוװ טָא
 ,סָאצעמרעטניא עשיַאזָארּפ עניילק

 יורפ עטרַאצ יד ,ןוגד תיב ןיא סנַאמדירפ יד טכוזַאב לָאמַא בָאה ךיא

 רעטנוװַאדרַאפ קיביײא ,רעליטש ַא ,בוטש ןיא לרעטכעט ַא ,עקרערעל ַא --

 עקיזָאד יד ןיא יו ױזַא טָא --- לביטש:ףרָאד ַא ןוא ןטרָאג ַא ,בר ַא ,רעווש

 עשיבַארַא וצ ךעלנע רעכיג ןבילבעג ךָאנ ןענעז סָאװ ,ךעלטעטש עקידלארשי

 ,רענטרעג רעד בוטש רעד םורַא זיא ןַאמדירפ בקעי זַא ,טסייה סע .ךעלפרעד
 טמוק רע ןוא ןײילַא טסקַאװ ןטרָאג רעד זַא ,רדסכ טרעכיזרַאפ רע רעבָא

 ,סיױא טזייו -- וצ רע טיג -- רעבָא .רעדיל ןביירש ןטרָאג םעד ןיא רָאנ
 ...ןטרָאג רעד טסקַאו רעדיל יד ןופ חוכ ןטימ זַא

 רעדעי וצ רעלוגער ןַאמדירפ טמוק -- םירבח ךָאנ רדסכ טקנעבעגסיוא
 יד ףיוא טציז ןוא רעירפ העש ַא לָאמעלַא טמוק רע .הביסמ רעשירבח

 ךיא ךיוא יו ױזַא ןוא .םירבח ףיוא טרַאװ ןוא לָאז ןרַאפ ּפערט ענרענייטש
 ףיוא ןציז ױזַא טפָא רימ ןגעלפ --- תוביסמ עשירבח וצ ירפ לָאמעלַא םוק
 ןשירבח ַא ןענעבנגניירַא ךיוא לָאמַא ,ןעלטומ ןוא ןטרַאװ ןוא ּפערט יד

 טלקניפעצ גנולצולּפ -- -- ױזַא רימ ןדער .םענעי ףיוא ,םעד ףיוא ץעביק

 עכעלטע ךיז רַאפ טלַאה רע ,שודיח ןטסערג םעד טימ םינּפ סנַאמדירפ ךיז

 םושב ןעק רע זַא ,ךיז טנָאמרעד רע ןוא תונושל עכעלטע ןיא רעכיב-רעדיל

 .שידיי ןיא רָאנ ןוא ןביירשפיוא טשינ ןושל רעדנַא ןייק ןיא טרָאװ ןייק ןפוא

 רעטכיד רעקיזָאד רעד רָאנ יוװ ,ןרעדנווו וצ ןָא גנולצולּפ ךיז טביוה רע ןוא

 רעדיל ןביירש ללכב רָאג ןעק ןעמ יױזַאו ןענח עלַא טימ ןוט סע ןעק
 םענייא ױזַא חוכ םעד טָאה רע ןוא ...שידיי ןיא יווװ ןושל רעדנַא ןַא ןיא
 קיטכירפיוא ןביהעגנָא בָאה ךיא ךיוא זַא ,שודיח ןייז טימ ןדניצוצנָא
 יװ ןושל רעדנַא ןַא ןיא רעדיל ןביירש ןעק ןעמ ױזַאיװ ןרעדנווו וצ ךימ
 ,שידיי ןיא רָאנ

 -ַאּפָא ףסוי ןיא ,טשַארעביא ןעמעלַא זדנוא ןַאמדירפ בקעי טָאה לָאמַא



 ,עססענָארַאב ַא וצ עירעסרעדיל ַא טימ ,"רעכיבלמַאז,, סקיווייל .ה ןוא סושָאט
 -עגסיוא ץלַא .ךעלריטַאנ ןוא ךעלגעמ ץלַא זיא -- םיא ןעק ןעמ זַא רעבָא
 -רַאפ רָאװ ןוא םולח .טכַארטעגסױא -- עתמא ץלַא ןוא ,תמא -- עטכַארט
 יד טשינ ןעוו -- ?'ןירג חנ, עירעס-רעדיל ןייז ןיא רע טגָאז יוו .טשימ

 ,טסווװעג טשינ ןוא ןעזרעד טשינ ךיז ןיילַא טָאג טלָאװ ,ךעלרעגניז עשידיי

 ...ָאד זיא רע זַא
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 ש טיוועלַאצ קצנעב

 ןרָאי רעקיצנָאװצ יד טניז ,קָאטסילַאיב ןיא 1886 ןריובעג

 .עקירעמַא ןיא עזייר ,לארשי ץרא ןיא

 ,סיורג ַא ףיוא טלעטש ןעמ :קירט ַאזַא לָאמַא ןעמ טכַאמ רעטַאעט ןיא

 דליב ַא ָאד זיא טַאלב םענעפָא דָארג םעד ףיוא .עניב רעד ףיוא ךוב ןפָא
 עטנכייצעג ,עסיורג ןענעז תויתוא יד תעשב רָאנ ,.ןשטנעמ עכילטע ןופ

 ןוא ןשטנעמ עקידעבעל -- ןשטנעמ יד ןופ רעדליב יד ןענעז -- תויתוא

 רָאג ךיז טריצַאּפש רע ןוא ןגעװַאב ןָא שטנעמ ַאזַא ךיז טביוה גנולצולּפ

 קידייל ַא טביילב טַאלב ןסיורג םעד ףיוא ןוא -- סױרַא ךוב ןופ ןצנַאג ןיא

 .שטנעמ רעקידעבעל רעד טלעטשעגנײרַא ןזעוועג זיא סע וװ טרָאד ,טרָא

 -- קירט ןכעלנע ַאזַא לָאמַא טכַאמ ןײלַא ןבעל סָאד ךיוא רעבָא
 עצנַאג יד ןוא םיא טימ טסדער וד ,ןשטנעמ ַא טסנגעגַאב וד .ַאזרעוו עציוו

 א ןופ טלאטשעג א סָאד זיא רעדָא ,שטנעמ א סָאד זיא :וטסטכארט טייצ
 -יטציא רעד ןופ וליפַא רעדָא ,טײהנעגנַאגרַאפ רעטנעָאנ רעד ןופ ךוב

 ? טייצ רעק
 ץרא םעד טימ ךיז ןענעגעגַאב וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ טפָא יו

 טשינ זַא ,טכַארטעג ךיא בָאה -- שטיװעלַאצ לצנעב טסידנוב ןקידלארשי
 רעכיב-תונורכז עשידנוב יד ןופ םענייא ןופ טלַאטשעג ַא רָאנ ,שרעדנַא
 ,עלַאער ןשיווצ טעשזדנָאלברַאפ טָאה ןוא ריּפַאּפ ןופ טּפַאכעגסױרַא ךיז טָאה

 ןטסידנוב ןייז ייז ןגעמ -- ןשטנעמ עשיטקַארּפ רעקיניוז רעדָא ,רעמ
 ,ןשטנעמ םתס רָאנ ,טשינ ןטסיא ןייק ןצנַאגניא רעדָא ,ןטסיא ערעדנַא רעדָא

 רע זיא ױזַאו ןוא ןרָאי רעקילדנעצ ןיוש רע זיא לארשי ץרא ןיא

 רע .שטיװעלַאצ -- ןײלַא רע ןוא טָאג ןייא טסייו לארשי ןייק ןרָאפרַאפ

 רכומ ַא יו רעטעּפש -- רעקעב ַא יװ ךיז טכַאד -- טעברַאעג ָאד טָאה

 עכלעזַא ןפָארטעג ךיז ןבָאה סע ,אלימ .וצרעד עשידיי רקיעב ןוא םירפס

 ,לארשי ןיא טסידנוב ַא רעבָא ,לארשי ןייק ןרָאפ ןלָאז ןטסידנוב זַא ,ןלַאפ
 טָאה ןוא ביל סע טָאה ןוא דנַאל םעד יירטעג רע זיא טייז ןייא ןופ סָאװ

 רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,תונברק-החּפשמ ערעווש ,רַאפרעד תונברק טכַארבעג
 דנוב רעטעברַא ןשידיי םענײמעגלַא, םעד יירטעג ױזַא טקנוּפ רע זיא טייז

 רענייא רָאנ ןענַאהרַאפ זיא טסידנוב ַאזַא -- "ןלױּפ ןוא עטיל ,דנַאלסור ןופ

 ,שטיװעלַאצ לצנעב זיא סָאד ןוא
 טלָאװ רע יװ ןוא םינּפ-סקלָאפ ןקיבױלג םעד טימ ןָא ךיד טקוק רע

 -ַאב ןענעק ךיד לָאז ךיא סיּפע ןיוש גָאז ונ :ןגױא יד טימ ןטעבעג ךיד
 ַאזַא ךָאד טלָאװ ,ןביולג םיא ןיא ןוא ןרעדנוװַאב קנַאדעג ןייד ןוא ןרעדנווז
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 טימ לופ רָאג רע זיא .טשינ סע רע זיא --- יאנק ַא ןייז טפרַאדעג שטנעמ

 טימ געוװ ןייז רע טייג טרָאפ ןוא .ןייטשרַאפ ןוא גנובעגרַאפ ןוא הליחמ

 ןייק ןיוש רע ןעק -- ןרָאי ערעטלע יד ןיא ךעלקנערק .תונשקע רענדָאמ ַא
 רעד זיא רע זַא ,קורדנייא רעד זיא טרָאפ רעבָא ,ןוטפיוא טשינ ןײלַא ךס

 טיובעגפיוא סנטצעל ןענעז סָאװ ,סעיצוטיטסניא-שידיי ךסַא ןופ הניפ שאר

 עשידיי יד ,קעטָאילביב-יקסרוק ץנַארפ יד ,לארשי תנידמ ןיא ןרָאװעג

 רעדָא ,עשידנוב ףיוא ןדער טרעהעג םיא ךיא בָאה טּפָא .עלוש-קיטימכָאנ
 זיא יצ -- ןשטיװעלַאצ לצנעב ,ביבא לת ןיא ןעמוקפיונוצ עשידנוב-טעמכ

 גנוסירגַאב יד יצ ,טייהנגעלעג"לבוי ַא בילוצ גנולמַאזרַאפ ַא ןזעוועג סָאד

 ַא ףיוא יו רעייפ-םָאלפ ַאזַא טימ ןדער לָאמעלַא טגעלפ רע .טסַאג ַא ןופ

 טנגעג רעד ןיא ןטייצ עשירַאצ יד ןיא ןטסידנוב ןופ גנולמַאזרַאפ-דלַאװ

 ןטייו רעד ןופ ךיז טעװ סע ןוא טָא ,טָא .ענליוו רעדָא ,קָאטסילַאיב ןופ

 טימ ןדלעמ ןלעוװ ןכַאװ יד ןוא ענַארכָא רעד ןופ םרַאדנַאשז ַא ןזיײוװַאב

 ןופ גולפסיוא ןַא -- -- -- ןרעוו טעװ גנולמַאזרַאפ יד ןוא םינמיס עמייהעג
 ..+ עכעלטנגוי

 .לארשי תנידמ ןיא עיצקַא-תרנכ רעד ןופ געט יד ןיא ןזעוועג זיא סע

 ןבעגעג ךיא בָאה טלָאמעד טקנוּפ ןוא ורמוא טימ טרעדורעגפיוא דנַאל סָאד

 "יקסרוק רעד ןופ טעטיזרעווינוא-סקלָאפ םעד ןיא עיזעָאּפ ...ןגעוו סרוק ַא

 לצנעב ןסעזעג ןענעז םידימלת יד ןופ עייר רעטשרע רעד ןיא .קעטָאילביב

 ,טקידנעעג בָאה ךיא זַא ןוא .ביוט ַא יו סייוו ,יורפ ןייז ןוא שטיװעלַאצ
 ןוא ללכב ץעיזעָאּפ ןגעוו ןגַארפ ןלעטש וצ עטשרע יד ןזעוװעג ייז ןענעז

 םורַא ןוא ןיא ןועוװעג זיא רָאטקעל םעד ןופ ּפָאק רעד .טרפב רעשידיי

 ןזעװעג זיא סעשטיװעלַאצ יד ןופ ּפָאק רעד רעבָא ,תרנכ ןעיולב םעד
 ...ציזעָאּפ רעד ןופ ןעמעלבָארּפ עיולב יד ןיא

 ,שטיװעלַאצ לצנעב ,רע זַא ,ןגָאז טשינ ליוו ןוא ןייז םזגמ טשינ ליוװ ךיא
 רעביא שידיי ןופ ו"ל יד וצ טגנַאלַאב רע זַא רעבָא ,ו"ל יד וצ טגנַאלַאב

 טשינ זיא שטיװעלַאצ שטָאכ ,רעבירעד ןוא .ָאטשינ קפס ןייק זיא ,טלעוו רעד

 ןזעועג ףרצמ םיא רימ ןבָאה ,תונורכז לסיבַא סנטסכעה ,רעביירש ןייק

 ,רעסעב זיא םיא טימ .רעביירש ןופ רקיעב -- ןָאקיסקעל ןקיזָאד םעד ןיא
 .טפַאשלעזעג ַאזַא ןיא ןטסעב םוצ זיא ןיילַא םיא ןוא
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 ןינַאצ יכדרמ

 ,ןליױּפ ,יקסַאלדָאּפ ווָאלָאקָאס ןיא 1906 רָאי ןיא ןריובעג

 ןעמוקעג ןַאּפַאא רעביא -- 1941 .עשרַאװ ןיא טניווװעג

 .עקירעמַא ,עּפָארײא רעביא סעזייר .לארשי ץרא ןייק

 ,ביבא לת ןיא טניוװ

 ױזַא -- ןשזַארימ ןעניפעג ןוא ס'נדע ןג ןכוז ןופ ןרָאי ---+ 4

 .עטכישעג-טלעװ רעד ןיא ןרָאי עקיזָאד יד ןסייה ףוס לכ ףוס ייז ןלעוו

 יד ןוא תוכולמ עסיורג יד ,רעלטסניק יד ,רעקיטילָאּפ יד .טכוזעג טָאה ץלַא

 -- ןענופעג וליפַא טָאה ןעמ .עניילק יד ןוא רעקלעפ עסיורג יד ,עניילק

 סָאד ןוא -- ןענופעג טשינ ןעמ טָאה ןטלַאהניא עיינ רעבָא ,ןעמרָאפ עיינ

 ןרָאי ענעי ןופ עידעגַארט יד זיא

 עיינ טכוזעג טָאה קיטסילַאנרושז יד ןוא קיטסיצילבוּפ יד ךיוא ןוא

 ,זיא סע .ןרָאװעג ןענופעג ןענעז ןעמרָאפ עיינ --- טגָאזעג יוו ןוא --- ןעמרָאפ

 רעשיטסילַאנרושז רעדָא ,קיטסילַאנרושז רעשירַארעטיל רעד ןיא ,לשמל

 ןפורעג יז טָאה ןעמ סָאװ ,םרָאפ עיינ ַא ןרָאװעג ןענופעג ,רוטַארעטיל

 זייולייט רָאנ -- טסייה סָאד ,ךעלשיטסירטעלעב רמולכ .?שזַאטרָאּפער,

 ןופ ןעגנובײרשַאב .עיפַארגָאטקַאפ ענעבירשעג ,שירעלטסניק-שיטסירטעלעב

 -רושז רעד ןיא עדָאמ-םרָאפ עיינ יד טָא ןעוו .סיוא קינייוװעניא ןופ ןבעל

 -ניא רַאפ ןלעטשרַאפ רעביירש ךיז ןגעלפ --- ןעמוקעגפיוא זיא קיטסילַאנ

 -- לשמל .ןבײרשַאב טלָאװעג ןבָאה ייז סָאװ ,עסַאמ רענעי ןופ ןעודיוויד

 םָאל ַא ןוא לּפמעל ַא םענ ,רעביא ךיז וט ,בורג-ןליוק ַא ןבײרשַאב טסליוו
 -- געט טרָאד ביילב ןוא דרע רעד רעטנוא ּפָארַא ךיד זָאל ןוא טנַאה ןיא
 ,ביירש ןַאד ןוא ,רעטעברַא עתמא יד יו

 ןזעוועג זיא עּפָארײא ןיא ןביירש ןימ ןקיזָאד םעד ןופ רעטסיימ רעד

 ,רעביירש רעשידיי-שימהעב-שטייד רעד ,שיק ןיוורע ןָאגע

 ןטסָאמעגנָא יו ןזעוועג זיא ןבײרש-שזַאטרָאּפער ןופ טסנוק יד ָא טָא
 -- םעד ןופ רעטקַארַאכ םעד ןוא טנעמַארעּפמעט םעד ,קיזיפ רעד רַאפ

 טנַאריּפסַא רעביירש ןגנוי רָאג ךָאנ ,ןרָאי רעקיצנאווצ עטעּפש ענעי ןיא
 עשידיי ןיא ןביוהעגנָא עקַאט ךיז ןבָאה סע ןוא .ןינַאצ יכדרמ שידיי ןיא

 טָאה ךות ןיא ןוא .ענייז ןשזַאטרַָאּפער עקיזָאד יד טָא ןזיײװַאב וצ ןעגנוטייצ

 רָאטקַאדער ,טסילַאנרושז ,טסיצילבוּפ סלַא ןרָאי ךסַא טצעזעגרָאפ ייז רע
 ,ןענַאמָאר ןופ רעביירש סלַא ךיוא ױזַא ."סטרעוװרָאפ,, ןופ טנעדנָאּפסערָאק ןוא
 -- רקיע רעד -- ןוא ,ןַאּפָאי ןגעוו ךוב ַא -- ןעגנובײרשַאב עשיטָאזקע ךיוא
 ןופ טירטסופ יד ןיא שממ -- ןלױוּפ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא ךוב ַא
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 רעביא סעזייר .ןרָאװעג ןבירטרַאפ טרָאד ןופ סָאװ רָאנ ןענעז סָאװ ,סיצַאנ יד

 יז ןיא סָאװ רָאנ יד טימ טפמַאדעג ךָאנ ןבָאה סָאװ ,ךעלטעטש ןוא טעטש

 ןוא טילגעג רעדיוװ ןיוש ןבָאה ןוא סנבעל עשידיי ןענָאילימ ענעטינשרַאפ

 ,סַאה ןדיי םעיינ טימ טפמַאדעג

 ןדיי-גרַאב עשיזַאקוַאק שטָאכ רעדָא ,רעיזַאקוַאק טרָאד ןבָאה ווו ץעגרע

 -רעביא זיא רע .ןינַאצ יכדרמ ןופ סעדייז-רעטלע יד ןשיווצ ןייז טזומעג
 ,עשיזַאקוַאק ,עקידרעלדָא ,ןכירטש-םינּפ עפרַאש עסיורג טָאה ,ךיוה-לטימ

 ןטלַאה ןענעק סָאװ ,טנעה ;טנעה עקרַאטש רעייז רעבָא ,עטמרָאפעג-שיסַאלק

 -יצעד רע ,רעקידרעטייר ַאזַא זיא טנעמַארעּפמעט ןייז ךיוא .סעצייל-רעטייר
 ביוא ןוא -- סיורָאפ רעדָא -- רעהַא רעדָא ,ןיהַא -- לענש רעייז טריד

 טייר ,ךיז טכַאמ ךַאז וַא יו ,עקידתועט ַא ןזעוװעג זיא עיזיצעד יד וליפַא

 ןטייר רקיע רעד ,תועט םעד ןטכירַאפ וצ ,קירוצ טשינ רעמ ןינַאצ ןיוש

 -- ןעניפעג רעטעּפש אמתסמ ןיוש ךיז טעוװ געווסיוא רעקיטייז ַא ,סיוארָאפ
 ןעגנולקַאװ ןייק ןזײװסױרַא טשינ רקיע רעד

 ןיא ןבילבעג זיא דָאזיּפע ןַא .ןלױּפ ןיא ךָאנ טנעקעג טוג ךיז ןבָאה רימ
 עיקצַאמָאלט ףיוא ןיײרַאפ-טַארעטיל ןיא דילגטימ ַא ןרעו וצ ידכ : ןורכז
 ןעלקיטרַא עטקורדעג קיצפופ טימ ןרימיטיגעל ךיז טפרַאדעג ןעמ טָאה 3
 טשינ ןענעז ןעגנוגנידַאב יד עדייב ,סעטָאלז קיצפופ ןלָאצנייא וצרעד ןוא

 רעדָא ,עלענָאיסעּפָארּפ רעבָא ,טנַאריּפסַא םוצ טכערעג ןזעוועג לָאמעלַא
 ןענעז (ןזעועג ןיא 12 עיקצַאמָאלט יװ) ןעניירַאפ עלענָאיסעּפָארּפ-בלַאה

 טָא ןוא .עיסעּפָארּפ רעד םורַא גייס ַא ןפַאש וצ ידכ זָארָאגיר לָאמעלַא
 קיצפופ יד ןענעז טָא .דילגטימ א ןרעוו וצ גנודנעוו ַא ןינַאצ טגנַאלרעד

 רעד ןזעוועג טלָאמעד ןיב ךיא .סעטָאלז קיצפופ יד ןענעז טָא ןוא ןטעברַא
 עמוס-טלעג עקיזָאד יד זַא ,טסווװעג בָאה ךיא ןוא ןיירַאפ ןיא רַאטערקעס
 ןלָאצסױא טגיילעגרָאפ ךיא בָאה .טנַאריּפסַא םעד רעווש רעייז ןָא טמוק

 טלָאװעג טשינ רעבָא טָאה ןינַאצ רענעסָאלשטנַא רעד .סעטַאר ףיוא סָאד
 טָאה רע יװ טקנוּפ ןוא .תורשּפ עכלעזַא טָא ןגעוו ןעקנעדעג ןוא ןרעה

 רעבלעז רעד טימ --- דילגטימ ַא ןרָאװעג זיא רע רעדייא טכילפ ןייז ןוטעג
 ןרָאװעג סע זיא רע ןעוו ,טכער ענייז טרעדָאפעג רע טָאה טײקנסָאלשטנַא

 ענעפָא-ךייוו ןייק ביל טשינ טָאה רע .ףמַאק ַא ביל טָאה ןינַאצ יכדרמ
 קרַאטש -- ןריפכרוד סיּפע ןױא טייג סע ביוא -- ביל טָאה רע .ןריט
 רעצנַאג רעד ייב רעבָא .רוטַאנ עוויסערגַא ןַא .ןרעדָאפ ןוא ןּפַאלקוצנָא

 ןייז ןיא ןירַא ךיא םוק טָא .לַאטנעמיטנעס קרַאטש -- טײקוװיסערגַא
 ןוא ,ביבא לת ןיא "סעיינ עטצעל ,, יד ןיא ,רעמיצ-טעברַא ןלענָאיצקַאדער

 רעדייא רעבָא .זייב זיא רע ,טגערעגפיוא זיא רע .ןושל ןָא שַממ זיא ןינָאצ
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 .סױרַא רעמיצ ןייז ןופ יורפ עטלַא ןַא סָאװ רָאנ זיא ןעמוקעגניײרַא ןיב ךיא

 ךָאד זיא סעומש רעד .ריא טימ ןגירק טנעקעג טשינ ךָאד ךיז טָאה רע
 טלייצרעד םיא טָאה יורפ יד :עקַאט סע זיא סָאד טָא .רעליטש ַא ןזעוועג ָאד

 ןטמַא עסיוועג ןיא ןרָאװעג ןעגנַאגַאב ריא יבגל ןענעז סָאװ ,תולווע ןגעוו

 -סיוא טרָא ןפיוא רעירפ רעבָא זומ רע .םעד ןגעוו ןביירש רע טעוו יאדווא

 םעד ץוח רעבָא .ןרָאפוצ ןיהַא ָאטיוא ןייז טימ דלַאב רע טעװ טָא ,ןשרָאפ

 ךעלנעזרעּפ ךיוא החּפשמ ריא ןוא יורפ רעד ןופ קילגמוא סָאד ןָא םיא טייג

 סָאװ -- :ןינע ןצנַאג םעד טייקטרירעג טימ רימ טלייצרעד רע ןוא ---
 רע ןוא .לָאמ ךסַא רעביא רע טרזח !?וצרעד ריא טגָאז סָאװ ,ריא טגָאז

 -- ךָאד רע טרישזַאטרָאּפער ןרָאי רעקנילדנעצ .וצרעד טניווועגוצ ךָאד זיא

 זַא ,רימ טכַארט ךיא ןוא .ןעזעגנָא רעצ ןוא טיונ טימ גונעג ןיוש ךיז טָאה

 ךעלשטנעמ-ךעלרעדירב טרירעג טרעוו סָאװ ,רָאטקָאד ַא ןופ הניחבב זיא רע

 ןטנעיצַאּפ ענייז ןופ ןדעי ןופ קנערק רעד ןופ

 רָאי ןיא ןינַאצ יכדרמ ןפָארטעג לארשי תנידמ ןיא לָאמ עטשרע סָאד
 ןעוו ,שיזיפ ָאד טעברַאעג .טניוװעג ןרָאי ָאד טלָאמעד ןיוש טָאה רע ,0

 רַאפ ןבירשעג ןוא טעברַאעג קיטייצכיילג טפָא ,טקירדעגוצ טָאה טיונ יד

 עשּפיה ַא טריפעג ךיוא יה ןופ ןוא ,עשידנעלסיוא ןוא עלַאקָאל ,ןעגנוטייצ

 -עצ ןוא עטייזעצ טלָאמעי ,ןלױּפ ןופ רעביירש עשידיי רַאפ טעברַאטפליה

 ךסַא ןענישרעד ןענעז לארשי ץרא ןיא .דנַאברַאפ-ןטַאר ןרעביא עטיײרּפש

 זיולב זיא גנוטייצ-גָאט עשידיי עקיטכיר ַא רעבָא -- ןעגנוטייצ עשידיי לָאמ

 טָאה רע רעבָא .טמולחעג טלָאמעד םיא טָאה ןינַאצ ךיוא .םולח ַא ןזעוועג

 ןוא .טריפעגסיוא טָאה רע ןוא .תומולח ענייז ןכעלקריוורַאפ וצ עבט ַא

 תפש יבבוח עלַא ןופ םולח רעטכעלקריװרַאפ רעד טָא זיא טליוו ריא ביוא

 ןוא .גנַאר ןטשרע ןופ וטפיוא רעשירענַאיּפ ַא טלעוו רעד רָאג ןופ שידיי

 ,עטשרע יד .וצרעד ףױרַא-גרַאב ןוא גנַאג רעשיקַאזגיז ַא ןזעוועג זיא סע
 זיא "סעיינ עטצעל, לארשי תנידמ ןיא שידיי ןיא גנוטייצ-גָאט עקידנעטש

 ,וטפיוא סנינַאצ

 -- רקיע רעד -- ביל ,ָאד שטנעמ םעד ביל ,לארשי ץרא ביל טָאה ןינַאצ

 ביל רע טָאה טרפב ,ןעיוב ןקידרדסכ ןופ םעטיר םעד ןוא ָאּפמעט םעד
 ןוא ךיז טנירגעצ דנַאל סָאד ןעוו ,ויתס ןקידלארשי ץרא ןיא דנַאל סָאד

 סנינַאצ ךיוא ךיז טיינַאב טלָאמעד ,רעמוז ןופ דנַארב ןכָאנ ךיז טילבעצ
 ױזַא רע זיא טלָאמעד .טריװרעסבָא לָאמניא טשינ סע בָאה ךיא .המשנ

 טימ ןרָאפ וצ טלָאמעד הנכס ַא זיא סע זַא ,טנעמַארעּפמעט ןיא טגיילעגפיוא
 טלָאמעד .,לָאמעלַא יוז רעלענש ךָאנ רע טרָאפ טלָאמעד .ָאטיוא ןייז ןיא םיא

 ןטרָאג ןוא זיוה ןייז םורָא ןטקעיִארּפ עיינ ייב ךיוא רע טעווערטסיימ
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 עלַא וצ רע טקיטעּפשרַאפ --- טלָאמעד ןוא ,ןוקרי ךייט ןופ גערב ןופ טנעָאנ

 ענייז רעבָא ,ענייז יורפ עגולק-סנבעל ןוא ענייש יד ךיז טגָאלק ,ןעגנוציז

 ןעלקיטרַא ןביירש .עיגרענע-רעביא יד ןצונסיוא ץעגרע ןזומ טנעה עקרַאטש

 רָאנ .עקַאט טבירש רע יװ ,ךָאװ ַא ןיא ץוט ַא וליפַא .גונעג טשינ זיא

 -- סיּפע ןעוערטסיימ ןוא ךַאד םענעגייא ןפיוא ןציז ַאזַא ייב גנולצולּפ

 דָארג זיא סע ןוא ,ןייז ץעגרע טרָאפ ןומ רע זַא ,ןָאמרעד ַא ךיז רע טיג

 שטנעמ ַא זיא ןינַאצ ןוא ,ןשַא םולש טימ שינעגעגַאב עטמיטשַאב ַא ןזעוועג

 ןיא ןיוש טציז רע ןוא ךַאד ןופ ּפָארַא גנורּפש ַא טיג רע ןוא ,ץרא ךרד טימ

 טימ עדזַאי ַאזַא ןכַאמוצטימ ןעמוקעגסיוא לָאמנייא זיא רימ ןוא .ָאטיױא
 ךָאנ רימ ןרעטיצ סע .ןדחּפ ַא ןיב ךיא ןוא ...רעטייר םענעסָאלשטנַא םעד

 ׁשַא ןוא םולשב ןרָאפרעד זיא רע רעבָא .סע ןענָאמרעד םייב סיפ ןוא טנעה
 ...טרָאװעג ןוא ןסעזעג העש עבלַאה ַא ןיוש זיא

 טָאה סָאװ גנוטייצ-גָאט עשידיי עקיצנייא יד .שַא םולש ,שא עקַאט ןוא
 זיא ,ןרָאא עטצעל יד ןיא סמערָא ענעּפָא-טיירב טימ ןעמונעגפיוא םיא
 טגערפעג לָאמַא ךיא בָאה .לארשי ץרא ןיא גנוטייצ עשידיי סנינַאצ ןזעוועג
 רָאג רשפא ,הלווע ןַא ןטכירַאפ וצ ןליוו ,טייקיצָארט סע זיא :םעד ןגעוו
 ?גנוטייצ רעד רַאפ ףָאטשנעײל רעטוג טושּפ

 שידיישילױוּפ א ןופ דניק ַא ןיב ךיא ,ןעמעלַא םעד ןופ סנייק --

 יד ףיוא ןגיוצרעד ךימ בָאה ךיא --- ןינַאצ טרעפטנעעג טָאה -- לטעטש

 ןסיורג ַא דימלת ַא יו ביל טושּפ םיא בָאה ךיא ןוא ןשַא םולש ןופ קרעוו

 טעז ריא ןוא .ןשימנײרַא ןענעק ָאד ךיז לָאז סָאװ ,חוכ ןייק ָאטשינ ןוא .ןיבר
 ,רימ טימ רעטנזיוט-ליפ ןליפ ןוא ןטכַארט ױזַא זַא ,ךָאד

 ביל ךיוא עבט ַא טָאה רע רעבָא ,הלווע ןַא ןעקנעדעג וצ עבט ַא טָאה רע

 רעכעלנעמ א .הביס רעכעלנעזרעּפ ַא ןָא ,ץראה ןצנאג ןטימ ןבָאה וצ

 .רעטקַארַאכ
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 ש טיווָאנַאגַאק השמ

 רעדיל ןיא ,עיויא לטעטש ןיא 1911 רָאי ןיא ןריובעג

 ןטירד ןופ ןרָאי .גרעבמעל ןיא טניווועג .ןליוּפ ,זיירק

 ןוא רעדלעװ עשיסור יד ןיא רענַאזיטרַאּפ --- ןברוח

 1949 טניז ,םיור ןיא -- המחלמ רעד ךָאנ ,רעפרעד

 ,לארשי תנידמ ןיא

 -רָאפניא ,עסיורג עטשרע סָאד ןבירשעגפיוא טָאה שטיוָאנַאגַאק השמ

 רענַאזיטרַאּפ ײלרעלַא יד ןשיווצ ןדיי ןופ לייטנָא םעד ןגעוו קרעוו עוויטַאמ

 ;:ךיז טפור --- ןטייז עטקַאּפעג 400 -- קרעוו סָאד .עּפָאריײא ןופ חרזמ ןיא
 ,דנַאלסור-טעוװָאס ןיא גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד ןיא לייטנָא רעשידיי רעד

 ...ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,רעכיב עשידיי עטלייצעג יד ןופ סנייא זיא סע

 ןוא םשור ןסיורג ַא טכַאמעג --- 1948 --- טייצ ןייז ןיא טָאה ךוב סָאד ,םיור

 ךָאנ .טלעו רעד רָאג ןופ ןדיי ייב ןעגנוטייצ יד ןיא ןעגנולקעגּפָא טָאה סע

 -רַאּפ רעטרעדנוה ןריזירעטקַארַאכ ,ןדָאזיּפע רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט ןבעג

 ןביילב ןלעװ קיביײא :רעטרעוװ יד טָא טימ סיוא ךוב סָאד טגנילק רענַאזיט

 יד ןיא עקידנעמענלײטנָא יד ייב רעדליב ןוא סענעצס ענעי ןורכז ןיא

 ןיא ןגיולפעג ןענעז ןענָאלַאשע ןעוו ,ןעגנורעיול ןוא ןפמַאק ערַאדנעגעל
 ןוא ןליוק עשידיי ןופ ןלַאפעג ןענעז סרעדרעמ עשטייד ןעוו ,טפול רעד

 יד ןופ טולב ןשירעטערַאפ ןטימ ןרָאװעג טלָאצַאב זיא טולב שידיי ןעוו

 ליפ יד ןסעגרַאפ טשינ רימ ןלעוו לָאמנייק -- -- .רעקלעפ-םינכש עשיחצור
 ןשירָאטסיה ןקיזָאד םעד ןיא ןענעז סָאװ .,רענַאזיטרַאּפ עשידיי רעטנזיוט

 ןענעז םירבק ערעייז -- -- .המקנ ןופ ךַאז רעד רַאפ ןלַאפעג לגנַארעג
 -סייו ןופ רעדלעוו ןוא סעשטשוּפ ,סעטָאלב ןוא ןתובחר יד רעביא טייזעצ

 ,ןלַאפעג ןענעז ייז רעכלעוו רַאפ ,ךַאז יד -- -- .עניַארקוא ןוא דנַאלסור
 -- -- .תורוד ןוא ןטייצ עלַא ףיוא קלָאפ ןשידיי ןצנַאג ןופ ןינק רעד ןרעוו טעוז

 סע שזַא ,שיּפיט ױזַא ,םינּפ שידיי שיּפיט ַא ,טיובעג-טסעפ ,ךיוהלטימ

 וצרעד .שטיוָאנַאגַאק השמ סיוא טעז ױזַא ...ןטלעז רעייז ,רעייז ןיוש זיא

 ,םענייא ןופ םינּפ סָאד יו ױזַא -- טלטיורעג קרַאטש רדסכ םינּפ ןייז זיא

 טרעיודעג טָאה סָאװ ,חוכיוו ןקיציה ַא ןופ ןעמוקעגסױרַא סָאװ רָאנ זיא סָאװ
 ױזַא לָאמעלַא סיוא טעז רע ...טגיזעג טָאה רע סָאװ םיוק ןוא ,ןהעש

 ןטינעג ַא ןופ טנעה יד ןיא ןגיוב-ןלייפ ַא יו ױזַא עיגרענע טימ ןדָאלעגנָא

 ןייגוצוצ םיא וצ ארומ ׁשזַא טָאה ןעמ .ןטייצ עשירָאטסיהערּפ ןיא רעגעי
 זַא ,סױרַא סע ךיז טזייו -- וצ ןעמ טייג רעבָא םיוק ,ןוט סעומש ַא ןוא

 רע זיא ןתמא רעד ןיא .ןדָאלעגנָא ױזַא סיוא רָאנ טעז שטיװָאנַאגַאק השמ



 555 ןָאקיסקעל ןיימ

 ןיוש ךיז טלָאװ רע יו ױזַא סיּפע --- קידװעדערַאב וצ טשינ ןוא ליטש רעייז

 סָאװ ,דנַאטשרעדיװ ןשידיי ןגעוו רעכיב ענייז ןיא טדערעגסיוא ןצנַאג ןיא

 ןצנַאג ןיא רעבָא .שירענָאיּפ יא ןוא טיבעג םעד ףיוא שיסַאלק יא ןענעז

 עיינ ןגעוו ןלייצרעד ריד טעװ רע -- שטיװָאנַאגַאק טשינ ךיד טעװ ןזָאלּפָא

 סָאװ ,יד ןופ עּפורג רעד ןיא ןריפניירַא ןלעװ ךיד טעװ ןוא ענייז רענעלּפ

 רענייז ףיוא ןטעברַאפ שטָאכ ךיד טעװ רע .ןריפוצסיוא ייז ןפלעה ןלעוװ

 טנװָא-רוכזי ַא רעדָא ,רענַאיטרַאּפ ןופ םוקפיונוצ ַא רעדָא ,גנוזעלרָאפ ַא

 יװ ױזַא סיּפע ,ףמַאק ןכיײלג טשינ לָאמ טרעדנוה ןיא ענעלַאפעג יד ךָאנ

 -רעביא קנַאדעג ןיא ןײלַא ךיז רַאפ סיירעביא ןָא טלָאװ שטיוװָאנַאגַאק

 רַאפ ,ךַאז יד :קרעװ ןסיורג ,ןטשרע ןייז ןופ רעטרעוו עטצעל יד טרזחעג
 ףיוא קלָאפ ןשידיי ןצנַאג ןופ ןינק רעד ןרעוו טעװ ,ןלַאפעג ןענעז ייז רעכלעוו

 לעב רעד זיא ,שטיוװָאנַאגַאק השמ ,רע ןוא -- -- -- תורוד ןוא ןטייצ עלַא

 -- -- ןוז רעד רעטנוא געט ענייז ןופ גָאט ןטצעל םעד זיב ןינק

 השמ עכלעוו וצ ,ןטנוװָא עכלעזַא ףיוא עקַאט ןועוועגייב ךיא ןיב טּפָא
 סָאטַאּפ רעד .לעוטקַאפ ןוא ךעלכַאז לָאמעלַא טדער רע .ןפורעג ךימ טָאה .ק

 ,םרָאפ רעד ןיא טשינ ןוא טלייצרעד רע סָאװ ,םעד ןופ טלַאהניא ןיא זיא

 טדער ןוא טביירש רע .טקערָאק רעייז לָאמעלַא ךיוא זיא םרָאפ יד שטָאכ

 ,שידיי יו תירבע טוג ױזַא טקנוּפ

 השמ ןופ בוטש רעד ןיא טסַאג ַא ןייז וצ ןעמוקעגסיוא זיא לָאמנייא
 ,ליוז לַאפוצ רעד .םולש תירק טָאטשרָאפ רעביבא לת ןיא שטיווָאנַאגַאק

 רעייז ןופ רעשרָאפ ,רעפמעק ןופ רעקינָארכ ןוא רעפמעק רעד טָא זַא

 בוטש ןייז ןיא הביסמ ַא זיא סע ןוא .םולש תירק ןיא ןעניווװ לָאז ,עטכישעג

 ,רעמענ-המקנ ,ןענַארעטעװרענַאזיטרַאּפ --- עלַא ןוא .עריא םינינמ יירד ַא --

 טָאה ןילַא לוכיבכ סָאװ ,טייקיטכערעג יד ןזעוועג ןקתמ ןבָאה סָאװ ,רענעמ

 םעד ןגיװשעגּפָא בָאה ךיא ...ןויסנ ןטסערג ןייז ןופ ןרָאי יד ןיא ןעזרַאפ

 ןצניױטש רעה ץוח ןוט וצ טַאהעג ָאד ןעד ךיא בָאה סָאװ ,טנװָא ןצנַאג
 ױזַא ןיוש ךיז לָאז טלעוו יד זַא ,ןטעב טָאג ןוא ןרעדיוש ןוא ןרעדנוווַאב
 !ןייז קיטיױנ טשינ סע לָאז רעמ זַא ,ןריפ
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 רילַאק רזעילא
 .עינרעבוג רענדָארג ןיא לטעטש ַא ןיא ןריובעג 2

 ,הוקת חתּפ ןיא טניווו .לארשי ץרא ןיא 1924 טניז

 תנידמ ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש עלַא ןופ --- ןעניווװו וצ םיא טסַאּפ סע

 םיא טסַאּפ סע .הוקת חתּפ ןיא עקַאט טניווװ רע ןוא הוקת חתּפ ןיא --- לארשי
 יו ױזַא טָא ,רעקידנעעזסיוא שיטַאבעלַאב קרַאטש ַא ןוא רעכיוה ַא ןייז וצ

 ןָא רעבָא ךיז טוט סָאװ ,דיגנ המלש בר ךרע ןַא ,ןעזסיוא ףרַאד ריבג ַא
 זיא רע יצ רָאנ .סיוא ױזַא עקַאט טעז רע ןוא .םישובלמ עקיטלעוװטנייה ןיא

 סמענעי טלייצ רע שטָאכ -- טשינ אמתסמ .טשינ ךיא סייוו -- ריבג ַא

 ןסייה וצ וליפַא םיא טסַאּפ סע .קנַאב ַא ןיא דיקּפ ַא זיא רע לייוו ,ךסַא טלעג

 סָאװ ,טייקכעלרעטָאפ ןייז וצ .ױזַא עקַאט טסייה רע ןוא --- רילַאק רזעילא

 ,ץלַא סָאד טסַאּפ --- קרַאטש ױזַא ךיז טריטסעפינַאמ
 קילג ןוא הוולש ליפיוזַא ןגָארט טנעקעג טָאה סָאװ ,ץלַא סָאד רעכָא

 -רָאפ ַא ןופ רעיורט ןיא ,רעיורט ןסיורג ןיא טמערעגנייא זיא ,ךיז ןיא
 ,לארשי תנידמ ןופ תומחלמ-סגנואיירפַאב יד ןיא ןוז םענעריול

 ןיא זָאלסגנונפָאה -- רילַאק רזעילא ךיז טָאה הביס רעד בילוצ ןוא
 ןעװעטַאר וצ םולב רעמַאזנייא ןַא ןָא טּפַאכעגנָא -- רעיורט ןופ ךייט םעד
 דיל סָאד ,דיל עשידיי סָאד -- םולב יד .ןרעוװ ןעקנַארטרעד ןופ המשנ יד

 ןוא ןוז ןייז ךָאנ רעדיל-רעיורט ןצוט םעד רע טָאה טשרעוצ .תירבע ןיא

 -רַאפ טָאה רע .שידיי ןיא רעטעּפש ןוא תירבע ןיא ןבירשעג קינעמילּפ

 יצח םיבר תורצ :טרָאװ:סקלָאפ עקידנטסיירט ,עסיורג סָאד טכעלקריוו

 רָאנ ,גנוקרַאטש טכַארבעג סנייז דיל סָאד טָאה םיא רָאנ טשינ -- המחנ
 ,רעטנזיוט ןענעז ייז ןוא רעצ ןיא םירבח ענייז ןענעז סָאװ ,ערעדנַא יד ךיוא

 ,לארשי תנידמ ןיא לָאצ רעד ןיא רעטנזיוט

 וצ ץרַאה ,טנַאה וצ טנַאה ןופ ןעגנַאגעג רעדיל עכלעזַא ןענעז לָאמַא

 זיא רבחמ ןופ ןעמָאנ רעד זיב -- בושיי וצ בושיי ,בוטש וצ בוטש ,ץרַאה

 ןבירשעג טשינ לָאמנייק רָאג זיא רע רעדָא ,ןרָאװעג טקעמעגסיוא ייז ףיוא
 ּפָא ייז ןעמ טקורד טנייה .רעדיל-סקלָאפ ןרָאװעג ןענעז ייז ןוא --- ןרָאװעג

 : ךעלכיב עניילק ןיא

 ,ד -- יײג ךיא וװ ןוא

 ,הד -- ײטש ךיא ווו ןוא

 ,הד -- טכַארט ךיא סָאװ ןוא

 הוד -- טכַאנייב ,גָאטײב

 הד -- ךַאװ ,םולח ןיא
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 הד --- ךַאז רעדעי ןיא
 הד -- רעכיב ענייד ןיא
 הד -- םירבח ענייד ןיא
 הד -- םירומזמ יד ןיא
 ,ןוז ןיימ וד ,ד
 -- רָאי קיצנאווצ ןוא ןייא םיוק
 ,ןדנווושרַאפ -- ןוטעג טכיױל ַא
 ,רָאעטעמ ַא -- למיה ןיא

 ןשידיסח םוצ עזַארפַארַאּפ ַא זיא דיל סָאד סָאװ ,סיוא טשינ טכַאמ סע

 ...קלָאפ ןופ ךעלקינייא ,םיבורק יװ יַאס ןענעז רעדילסקלָאפ עלַא .עלעדוד

 ,קלָאפ ןייא

 רָאנ זיא סע זַא ,רעביירש עשידיי ןופ דיסח ַאזַא זיא רילֲאק רזעילא

 רעבלעז רעד ןיא טסיירט ןכוז ןעמוקעג רע זיא טיונ ןייז ןיא זַא ,ךעלריטַאנ
 טָא ,דיל ןיא ...טסיירט ןכוז סיבר ענייז רעכלעוו ןיא ,טרָאװ טימ תורכיש

 עקַאט רַאפרעד ןוא .סעיסנעטערּפ ןייק טשינ טָאה רע .סע ןעק רע יװ

 סע ןבָאה ייז ןוא טנפעעג רעצרעה-רעביירש ליפיוזַא גנולמַאז ןייז טָאה

 ,ווירב ןיא ןבירשעג ןרילַאק

 ןעמונרַאפ ןייז וטסגעמ ,ביבא לת ןיא סַאג ַא ףיוא ןרילַאק ןענעגעגַאב

 ןטסעב ןטשרע ןיא םיא טימ ןייגנירַא טסייה -- ןעמונרַאפ ןייז רע געמ

 ןייז ןרעה טייצ העש ַא ןיוש טניימ סָאד ןוא ,סמערַאוװ לזעלג ַא ףיוא עּפַאק

 ,רעביירש עשידיי טימ ענייז תונורכז-ןדָאזיּפע רָאּפ ַא ןלייצרעד שיטסַאיזוטנע
 ןטייצ ענעי ןופ סע ןענעז תונורכז ןוא --- ןשטיוװָאלַאגעס ,ז טימ רקיע רעד

 ןיוש זומ סָאד רעבָא .טסידנוב ַא ןזעוועג ךָאנ זיא רילַאק ,רע ןעוו ,ךָאנ

 םעד ךיז ןלעטשרָאפ םורָאװ ,טרעדנוהרָאי םענעי ןופ השעמ ַא ךָאנ ןייז

 עשירָאטסיה ַא ןבָאה ןעמ זומ טסידנוב ַא יו קיתו-סָאבעלַאב רעהוקת חתּפ
 ,עיזַאטנַאפ

 תנידמ ןיא סָאװ ,סיוו וצ קידנטסירט ןוא טוג זיא סע יװ יַאס

 ןילַא ייז ךיוא סָאװ ,רעטכיד עשידיי ןופ םידיסח עכלעזַא ָאד ןענעז לארשי
 ,טיױנ רעייז ןופ העש רעד ןיא דיל ןשידיי ךרוד טסיירט ןעניפעג
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 ןייטשּפָאק הכרב

 1924 רָאי ןיא .עינרעבוג רעוועיק ,עקולירּפ ןיא ןריובעג
 ,קרָאי-וינ ןיא טצעזַאב ךיז 1923 ,עדַאנַאק ןייק ןעמוקעג

 ןיא טניו ,לארשי תנידמ ןיא טצעזַאב ךיז 0
 ,ביבא לת

 ?ןירעטכיד רעשידיי ןייא ןיא ורמוא ליפױזַא ךיז טמענ טענַאװ ןופ
 רעשידיי ןייא ןיא עיגרענע עכעלּפעשסיואמוא ליפיוזַא ךיז טמענ טענַאװ ןופ
 רעשידיי ןייא ןיא טסולרעדנַאװ ליפוזַא ךיז טמענ טענַאװ ןופ ? ןירעטכיד
 | ? ןירעטכיד

 ,ןײטשּפָאק הכרב ןגעוו ָאד ןדער רימ

 יד ןיא עדַאנַאק ןייק ,ןרָאװעג טכַארבעג רעקיטכיר ,ןעמוקעג זיא יז
 ןעמַאר ןיא ,עּפָאריײא-חרזמ ןופ -- המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןרָאי
 -רעביא יד ךָאנ ןרָאי יד ןיא ןזעוועג זיא סע .טקעיָארּפ -םימותי ַא ןופ
 ןיא טָאה יז .סעילַאװכ-ןעמָארגָאּפ עשיניַארקוא .ג .א יד ןוא ןשינערעק

 עכעלטלעוו ,ענרעדָאמ עטסַאּפעגוצ ַא ןעמוקַאב טקעיָארּפ םעד ןופ ןעמַאר
 -רַאפ יד ןיא טרעדנַאװעגרעביא רעטעּפש טָאה יז .גנואיצרעד עשידיי
 רעקורד ןוא רעטכיד םעד טימ טַאהעג הנותח טָאה ןוא ןטַאטש עטקינייא
 רָע יװ ,טכַארטרַאפ ןוא ךיוה ןוא ליטש -- ןוז ַא ןבָאה ייז .ץַאק ןימינב

 ןשינעטער יד ןופ טױלּפ םעד רעביא ןקוקרעבירַא לָאמעלַא ןלעװ טלָאוװ

 -- רעש ןענעז ןשינעטער יד יו ױזַא ןוא .טלעוװ רעקיזָאד רעד ןופ

 .טערבכַאש ןופ ןשינעטער יד ןרעלקפיוא טימ לייוורעד ךיז רע טמענרַאּפ
 ןוז רעד ןוא -- עמַאמ-עטַאט .טיבעג םעד ףיא טסילַאיצעּפס ַא זיא רע

 יד טָא ךיז טָאה טענַאװ ןופ :ךיז ןגערפ -- ןטַאט םוצ ךעלנע רעכיג זיא

 ?ןוז רעייז וצ ןעמונעג טפַאשנדייל-ךַאש

 ןיא קלָאט ןשיגָאל ַא וצ ןעמוק ןײטשּפָאק הכרב ןעק לָאמעלַא טשינ

 טימ ןליפעג ,ןעקנַאדעג טימ רעדליב ךיז ןרעטנָאלּפרַאפ ,דיל ַא סריא

 עלַא ייב יו .טוג רָאג דיל ַא טגנילעג לָאמ שרעדנַא ןַא .ןעגנובעלרעביא

 ןבילבעג טימעג ןיימ ןיא זיא סרעדנוזַאב ...סנירעטכיד וליפַא ןוא סרעטכיד

 ןרָאי יד ןיא דניק ריא טימ ןעמַאמ רעשידיי ַא ןופ סעומש ַא -- דיל ַא סריא
 סָאװ ןופ :ןעמַאמ יד טגערפ דניק סָאד ...ףייז ןגעוו --- ןברוח ןטירד ןופ

 עשידיי עכעלקילגמוא יד ןיא ןגָארטרַאפ ,עמַאמ יד ןוא -- ףייז ןעמ טכַאמ

 לָאמַא ,רעדיל ערעדנַא ךָאנ ןוא ..,ןדיי ןופ :זַא ,טרעפטנע ,ןטייקטייוו

 ,לארשי ץרא ןופ ןטפַאשדנַאל לָאמַא ןוא ןעגנובעלרעביא עכעלנעזרעּפ
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 רעדָא ,ןטַאטש יד ןיא טָאטש ַא ָאטשינ .טסולרעדנַאו ןגעקטנַא -- ָאי
 טשינ רימ לָאז ןעמ זַא .ןזעועג זיא סע ןעוו ןיב ךיא ווװ ,עדַאנַאק ןיא

 טיירג יז רעדָא ,ןזעועג ָאד סָאװ רָאנ זיא ןײטשּפָאק הכרב זַא ,ןלייצרעד

 ןיא טצעזַאב ךיז טָאה הכרב .לארשי תנידמ ןיא ךיוא ױזַא ןוא .ןעמוק ךיז

 ,ורמוא ריא ָאד ךיוא ןוא דנַאל

 ןבָאה עקַאט רַאפרעד ןוא -- ורמוא עכעלנע ןַא ןייז זומ רימ ןיא ךיוא
 -- טכַארטעג ךיא בָאה לָאמניא טשינ .טנגעגַאב טפָא ױזַא ךיז רימ

 רעכלעוו ןופ :טנװָא ןָא רעדָא ,גנולמַאזרַאפ ַא תעשב ריא ףיוא קידנקוק

 סרעדנוזַאב ןוא ?תמא ןַא ףיוא יז טמוק דנַאל ןכלעוו ןופ ? יז זיא עסַאר

 תיב ןופ לַאז ןיא טנװָא ןשירַארעטיל ריא תעשב טכַארטעג ױזַא ךיא בָאה

 עריא ןגעװ סרענדער טדערעג ןבָאה סע .ביבא לת ןיא הקירמא ינויצ

 טָאה יקסרבט ןנחוי ,תירבע ןיא ןוא שידיי ןיא טריטיצער טָאה ןעמ ,רעדיל

 -- סיוא רעטניוו ןוא רעמוז טעז םינּפ ריא ,ןײלַא ןירעטכיד יד ןוא טדערעג

 ,טלזיירקעג ןיד ןוא טכידעג ןענעז רָאה עריא .ןוז רעד ןופ טנערבעגּפָא יו

 שיטימעס טשינ ןענעז םינּפ ןיא ןכירטש עשיסַאר עריא .,דיָארגענ לסיבַא

 טשינ וזיא יז .קיאורמוא ןוא ץרַאװש ןענעז ןגיוא עריא .דיַארגענ טשינ ןוא
 עשידניא זיא ריא ןיא זַא ,ןלַאפעגנייא רימ זיא סע ןוא .,סקווו ןכיוה ןופ

 "נַאװ ,עזעירעטסימ ,עכעלרעדנווװ יד עקַאט ךָאד ןענעז ױזַא ןוא .עסַאר

 סרעצנעט ,רעדיל עטקנעברַאפ ןופ סרעגניז ,ןטלעו עלַא רעביא רערעד

 עקיצנייא סָאד ,רעקלעפ יד ןשיװצ ורמוא רעד ,ץנעט עכעלטפַאשנדייל ןופ

 טּפשמרַאפ קלָאפ רעזדנוא טימ ןעמַאזוצ סיצַאנ יד ךרוד זיא סָאװ ,קלָאפ

 -סקלָאפ עשידיי םורַא ךָאד ךיז ןעיירד סע ןוא .רענייגיצ יד -- ןזעוועג

 סנײטשּפָאק הכרב לָאמַא רשפא זיא ...רעדניק ענעטיברַאפ ןגעוו תוישעמ

 עלַא ףיוא רעפטנע רעד רשפא זיא סָאד ןוא .ןרָאװעג ןטיברַאפ ױזַא עמַאמ
 ,טלעטשעג ןביוא ןבָאה רימ סָאװ ,ןגָארפ יד

 ענייא ןײטשּפָאק הכרב זיא ,טייקידוװעקרעמַאב ריא ,ורמוא ריא בילוצ

 ןיא סרעביירש:-תירבע יד ןשיווצ סרעביירש עשידיי עטנַאקַאב-טסעב יד ןופ

 ןילַא יז טעו אמתסמ ןוא טצפעזעגרעביא טפָא טרעו יז .לארשי תנידמ
 ,תירבע ןביירש ןבױהנָא

 עדַאלַאב עשיטסַאטנַאפ ַא ןבירשעגפיוא ךיא טלָאװ --- יז ןיב ךיא ןעוו

 -- ןבירשעג ןביוא ָאד בָאה ךיא סָאװ ,ןעמעלַא םעד ןופ ןָאפ םעד ףיוא
 ןטיברַאפ ַא ףיוא ןָא טייד ןעבָאברעטלע ןַא ןופ הכרב ןעמָאנ רעד ךיוא
 ...דניק

 רענייש ַא ןיא ביבא לת ןיא ןעניווװ ןוז ןוא ןַאמ טימ ןײטשּפָאק הכרב
 ,והילא די ןיא הריד
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 ץַאק עקניעמ
 ןעמוקעג 1920 .ןַאיצנעװס ןיא 1906 רָאי ןיא ןריובעג

 תנידמ ןיא טניוועג -- 1956--1954 .,עקירעמַא ןייק

 ,תפצ ןיא ,לארשי

 ץַאק עקניעמ זַא ,ךיז טסַאּפ -- לארשי ץרא ןיא ןרָאי ןעניווו ביוא
 ןופ טָאטש-טּפױה יד ןָא קיבייא ןופ זיא תפצ ,תפצ ןיא טניווװעג ןבָאה לָאז

 לעניגירָא ,שטנעמ רעלעניגירָא ןַא זיא ץַאק עקניעמ ןוא ןלַאניגירָא עשידיי יד

 ַא ןופ גנַאג ַא ךימ גלָאפ .ןבעל ןכעלגעט ןיא ךיוא ױזַא ןוא ןביירש ןיא
 דנַאר ןפיוא תפצ ןיא לביטש ליטש ַא זיב רעצַארק-ןקלָאװ רעקרָאי וינ

 ַא ָאד טעשזדנָאלברַאפ טייצ וצ טייצ ןופ ,גרעב ןשיוװצ לָאט ןפיט ַא ןופ

 טיירדראפ ,לקע א ןוא לזדלעה טבראפעג א טימ עלעגייפ רעתפצ ענדושט

 ןטימ לקָאש ַא טיג ,"ץעה ירּפ ארוב, ַא סיוא טרעשטיווצ ,''פ,, ַא יװ
 טשינ םיא זיא עקלמרַאי ענרעדעפ יד יצ ,רעכיז ןכַאמ וצ ףיוא לּפעק

 ןופ ערָאק רעד ןָא עלעבענש סָאד שיו ַא טיג ,לּפעק ןופ ןלַאפעגּפָארַא

 הנהנ ךיז טיירג ןוא ,שיט םוצ ךעלסיפ יד ןשַאװ וצ ךיז טָאטש ,םיובנגייפ

 סעצַאק עקניעמ ןגעקטנַא ןגייפ ענערָאװעג ףייר יד ןופ רקפהה ןמ ןייז וצ

 -- סע טעזרעד עקניעמ זא ,לָאט ןופ דנאר ןפיוא לביטש ןופ רעטצנעפ

 -- ןגייפ עסיז יד וצ הלילח טשינ -- טיטעּפַא ןַא ןָא ךיוא םיא טּפַאכ

 ,ןבירשעג רעדיל ייווצ טשרע טנייה טָאה רע .דיל ַא ןביירשוצנָא ...טרעיינ

 -- רעדיל יירד יו רעקינייוו .החנמ רַאפ סנייא ךָאנ ןביירש ףרַאד ןעמ ןוא

 לייוורעד .רעטכיד ןוויטקודָארּפ ַא ייב גָאט-סטעברַא ןַא ןפור טשינ ןעמ ןעק

 רעד ףיוא ,ןטייוו רעד ןופ טעז רע ןוא רעטצנעפ ןכרוד ךיז רע טקוקרַאפ
 ןסובָאטױא ןוא ןליבָאמָאטױא ןפיול תפצ ןוא ןורימ ןשיווצ עניטנעּפרעס

 ױזַא סיוא ןעעז ייז זַא ,טייוו ,טייוו ױזַא ןענעז ייז רָאנ .רעהַא ןוא ןיהַא

 רעט42 רעד ףיוא סיוא ןעעז סָאטיױא יד יו ןיילק ױזַא ,ךעלקושז יוװ ןיילק

 רעד ןופ םערוט ןקיקָאטש-102 םעד ןופ ייז טעז ןעמ זַא ,קרָאי וינ ןיא סַאג

 רשפא --- ןביירש וצ סָאװ ןגעוו עקניעמ ךיז טכַארטרַאפ .!טיעטס-ריַאּפמע ,

 לייורעד .קרָאי וינ ...ןוא תפצ רעדָא ,תפצ ...ןוא קרָאי וינ ןגעוו רָאג

 ןוא ןעמילב טימ ריּפַאּפ עלעגייב עסייוו סָאד רע טנכייצרַאפ ןוא טלָאמרַאפ
 סָאד ןוא ,ָאד גנומיטש יד זיא ךעלדנע .ךַאלעגייפ ןוא ןעמילב -- ךַאלעגייפ

 ןופ ןקעלפ עסייוו עקידייל ךָאנ יד ןיא ןבירשעגנײרַא דלַאב טרעוו דיל

 ַא טָאה ,רערעגָאמ ַא ןוא רעכיוה ַא זיא רע ,ףיוא ךיז טביוה רע ....ריּפַאּפ

 טלעװק ייז רעטניה ןוא ,סעקַאשק יו ,ןעמערב עטכידעג ,םינּפ ךעלגנעל |

 ןכש לכמ ,רדסכ עקניעמ טלכיימש ןיײלַא ךיז וצ וליפַא -- לכיימש ןייז רדסכ
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 רע ןוא ,טנייה עטירד סָאד ,דיל ןייז רע טנעייל טציא ןוא .ערעדנַא וצ
 ןגעו טשינ ןוא תפצ ןגעװ טשינ רע טָאה ןבירשעג רעבָא .ןדירפוצ זיא
 ; םודס ןגעוו רָאג רָאנ --- קרָאי וינ

 -- ןוז ופ הכולמ ַא

 ,טיובעג ןוז ןופ -- טנעה ןָא ,טנעמעצ ןָא ,לגיצ ןָא םודס

 ,הצ טשינ ױט ַא ןופ שוק ןייק ,טָאש ַא ןופ טעלג ןייק טזָאל

 ,וז ל"יז ַא רָאנ ,ץלַאז לייז ןייק טשינ ןיזש זיא בייו סטול

 ,זיור ענעטלָאשערַאפ ַא -- לַארטש ַא ,ןעמַאלפ ןופ ןטרָאג ַא זיא בגנ רעד

 .ןוז ןופ הכולמ יד -- תוכולמ עלַא ןופ עטסמַאזיורג יד

 יורפ עניילק ,ענייש יד ןעמוקעגניירַא זיא לוק ַא ףיוא ןענעייל ןטימ ןיא

 . ןופ ןירערעל ַא תפצ ןיא זיא ,עקירעמַא ןיא ענעריובעג ַא ,ץַאק עקניעמ ןופ

 ,טרַאװ ןוא לופטעטעיּפ טייטש יז .עלַא רימ יו שידיי ןעק ןוא שילגנע

 םורַא יז רע טּפַאכ טציא -- ןעמוקעגניײרַא זיא יז זַא ,טסווװעג טָאה עקניעמ

 ענייז ביל טָאה רע תמחמ -- דיל םעיינ םעד דובכל ריא טימ טצנַאט ןוא
 ...רעדיל ערעייז רעטכיד ערעדנַא יו רעמ ךָאנ -- רעדיל

 ,ךיז טכַאמ ךַאז ַא יו ,ךוסכס ןשירבח ַא טַאהעג טָאה ץַאק עקניעמ
 יז ןשיוװצ םולש-ףדור רעד ןרָאװעג ןיב ךיא ןוא ןרעוועקצוס םהרבא טימ

 ביבא לת ןיא גָאט ןדעי ךיא געלפ -- ונ ,ונ ,שילש רעשירבח רעד ...ןוא
 ןוא ךעלעגייפ ןוא ךעלעמילב טימ ווירב יירד ַא שטָאכ ןעקניעמ ןופ ןעמוקַאב

 ןרָאװעג זיא ךוסכס רעד זיב גנַאל ,גנַאל ,גנַאל ױזַא ,ןטימ ןיא טפירש לסיבַא
 ווירב גָאט ַא לָאמיײרד ןעמוקַאב וצ טרעהעגפיוא בָאה ךיא ןוא ךוסכס סיוא
 ,ןעקניעמ ןופ

 -- רעקידנרעטש ,רעליטש ,רעפיט ַא ןיא טריצַאּפש רימ ןבָאה לָאמנייא
 רעביא טכַאנ -- טכַאנ עצנַאג ַא רוביצב ןרעטש יד ןענעװַאד תפצ ןיא

 ךיא ןעוו -- :ןעקניעמ וצ ךיא גָאז ,ןּפָארַא-גרַאב ןוא ןפורַא-גרַאב רעתפצ

 טלָאװ ךיא טרעיינ ,רעדיל עניימ ןבירשעג טשינ ָאד ךיא טלָאװ ,ריא ןיב
 ןוא סעדנעגעל רעתפצ עטסנעש סנייא ןוא טרעדנוה יד םעה יפמ ןבירשרַאפ
 ַא יו דיל ןייא סנטסכעה .ךוב ַא ןיא שידיי רעתפצ ןיא ןבעגעגסױרַא ייז
 רשפא .הצע עשירבח ןיימ ןָא טמענ רע זא ,ןריווושעג טָאה עקניעמ .המדקה
 ...רעדיל רעתפצ 101 וצרעד ןוא עדנעגעל ןייא ןבירשעגפיוא ךיוא רע טָאה

 -- עטייווצ סָאד .שטנעמ רעלעניגירָא ןוא רעטכיד רעטוג ַא זיא רע -- --
 ,רעבירַא ץימש ַא טימ

1096 
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 1235633 -- קינטעצ .ַאק

 ןטעצדַאק ןיא ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי .ןלױּפ ןיא ןריובעג

 ןייז .ביבא לת ןיא טניווו ,1946 טניז לארשי תנידמ ןיא

 .רונ-יד לאיחי :לארשי תנידמ ןיא -- לעיציפָא ,ןעמָאנ

 ןבעל סנ יּפ לע ,עטשרע יד ןופ רענייא ןזעוועג זיא רע ,קינטעצ-ַאק

 האווצ עסיורג יד טריפעגסיוא ןוא טכרָאהעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי ענעבילבעג

 -- טייצ רעזדנוא ןופ קלָאפ ןשידיי ןופ שודק-רעקירָאטסיה ןסיורג םעד ןופ

 .ַאק ,רע זַא רעבָא !טביײרשרַאפ ץלַא ,טביירשרַאפ -- :ווָאנבוד ןועמש

 -ער ןיא טכַארבעג ענעבירשרַאפ סָאד טָאה ןוא ןבירשרַאפ טָאה ,קינטעצ
 טָאה ןעמ ןוא ,טייקכעלטנפע רעד וצ ןעגנערב סע לָאז ןעמ זַא ,סעיצקַאד

 ןייק טשינ טָאה רע זַא ,טגָאזעג רע טָאה ,ןעמָאנ ןייז ףיוא טגערפעג םיא
 ,טלעו יד .135623 זיא רעמונ רעד ןוא ,רעמונ ַא זיולב טָאה רע ,ןעמָאנ

 ,רעמונ ַא ןבעגעג ןוא ןעמָאנ ןייז ןעמונעגוצ םיא טָאה ,טגָאזעג רע טָאה

 רעד ןביולרעד טעװ רע ןעוו ,גָאט םעד ןעמיטשַאב וצ ךַאז ןייז זיא סע ןוא
 יד םיא טעװ טלָאמעד זיב ןוא ...ןעמָאנ םייב ןפור וצ קירוצ םיא טלעוו

 ...םינּפ ךעלשטנעמ ַא ןיילַא ךיז ןוא ,ןעמָאנ ַא ןייז קידלוש טלעוו

 גנורעלקרעד יד טָאה ןעמ זַא ,טלעוו עשידיי יד ןעגנַאגעגכרוד זיא רעטיצ ַא
 רעטיצ רעד זַא ,ןזעוועג זיא 135623 רעמונ ןופ הנווכ יד שטָאכ ,טנעיילעג
 רעד רָאנ טשינ ןוא ,טלעוו רעצֹנַאג רעד ןופ ץרַאה ןכרוד ןייגכרוד לָאז
 ...רעשידיי

 ערעדנַא עלַא טעמכ יו רעמ ,125622 -- קינטעצ .ַאק זיא טרָאפ ןוא

 -גײרַא ןזעועג טרעשַאב ךָאד ,ןביײרשרַאפ ,ןביירשרַאפ סָאװ ,ענייז םירבח

 יז .רעכיב ענייז ךרוד ןעגנובעלרעביא ענייז טלעװו רעד ןיא ןרעדיושוצ
 ,וליפַא עשיטַאיזַא ןוא ,עשיעּפָארײא ךסָא ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעביא ןענעז

 ,?סעקלַאל יד ןופ זיוה,, ןייז רקיע רעד -- תונושל

 -עטיל ןוא הגרדמ רעטשרע ןופ רוטַארעטיל -- ליטס ןייז זיא ענדָאמ

 טימ טשימעגכרוד ױזַא טרָאד זיא הגרדמ רעטשרע רעד ןופ דליב שירַאר
 ,םילשורי רעביא למיה ןקיטכַאנרַאפ ַא ןיא לָאמוצ ןענעז סע יוװ --- טנעמוקָאד
 רעקיטש טימ למיה רעיולב רענייר רעקיטש טשימעגסיוא ,רעטניוו ןיא

 טרעה ןעמ,, ...רעווש ױזַא ,סנזייא-רעווַאשז עסַאנ יו ,סנקלָאװ עצרַאװש
 וד .דרע רעד ףיוא סיפ עקידנרישרַאמ:-סעװרָאב יד ןופ טירט ןייק טשינ
 ;טסרישרַאמ וד רעכלעוו ןיא ,ענַאלָאק יד זיא סע גנַאל יו טשינ טסייוו

 עטעקַאנ ןעמעטָא ריד םורַא ,ךיז יז טקידנע ווז ןוא ןָא ךיז יז טביוה ווו
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 רעד ןיא סקעז ,טײרב רעד ןיא סקעז ,שרַאמ ןיא רעבייל עכעלשטנעמ

 : " ,טיירב
 ,גנוניישרעד ןייז ךיוא ױזַא ,טביירש רע סָאװ ,קרעװ יד יװ ױזַא ןוא

 ןוא גנוי ןוא קידװעדערַאב ןוא טגיילעגפיוא טפַאשלעזעג ןיא רע זיא לָאמַא

 טציז לָאמ שרעדנַא ןַא ןוא .ןגיוא ענעדלָאג-יולב טימ ,ןייש קידנלַאפפיוא

 ןרָאװעג ןדנווושרַאפ ללכב טלָאװ רע יו סיּפע ןוא ,ןשָאלעגסיױא ןוא םוטש רע
 רע זיא גנולצולּפ ןוא -- ןזעוװעג ָאד רע זיא טָא .הארנ וניאו האור ַא יו

 ןבָאה רימ .ןײגקעװַא ןעזעג טשינ םיא טָאה רענייק שטָאכ ,ָאטשינ ללכב

 יו רעבָא -- ביבא לת ןיא טפַאשלעזעג ןיא ןפָארטעג ןטלעז טשינ ךיז

 רעד ,יורפ ןייז טימ ,סַאג רעד ףיוא ןענעגעגַאב םיא געלפ ךיא טּפָא

 רעכיז טשינ לָאמנייק ךיא ןיב ,ןאמרשא ,רד ןטמירַאב םעד ןופ רעטכָאט

 -רַאפ ןקוק טגעלפ -- רע ךיוא ןוא -- רע עקַאט סע זיא יצ ,ןזעוועג

 ןאמרשא .רד ןופ רעטכָאט רעד ןופ עביל יד ...רע טשינ יװ ,טרעדנווו

 רעטפאהרעטסיימ ,רעצרוק ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא קינטעצ .ַאק וצ

 רעלַארגעטניא ןַא םורַא ױזַא ןרָאװעג .ןַאמּפָאש .ג ייב גנולייצרעד-רוטַאינימ

 םעד ןיא רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןופ גארטייב-תירבע םעד ןופ לייט

 | ןברוח ןטירד ןופ רצוא-טרָאװ ןשיגַארט סקלָאפ

 !לסיש עסיורג ַא ,טָאג ,ָא,, :?ץיוושיוא ןיא הליפת,, רעד ןופ טַאטיצ ַא

 רעמ ןענַאהרַאפ זיא ןסעפיוא ןכָאנ .שרעדנַא ךיז טסע לסיש רעסיורג ַא ןופ
 רעסיורג ַא טימ סַאפ ןופ קידנעייגקירוצ :רקיע רעד ןוא .ןקעל םוצ לטיש

 ןסיגסיוא טשינ ,הלילח ,ךיז טעװ סע זַא ,רעכיז וטסיב ,טנעה יד ןיא לסיש

 ,+?ּפוז ןייד ןופ ןּפָארט ַא

 ןבענ שיורעג ליטש ַא טרעהעג ךיא בָאה טנװֶָא ןטעּפש ןיא לָאמנייא

 ,לעווש רעד רַאפ סױרַא ןיב ךיא .ביבא לת ןיא 77 ךלמה המלש ףיוא ריט ןיימ

 זיא ווירב ַא רעבָא .ןעזעג טשינ ריט רעד ייב םענייק רָאנ ,טכיל סָאד ןדנוצעגנָא

 ךיא,, :ןבירשעג טָאה רע ,קינטעצ .ַאק .. , ןופ ווירב ַא .לעווש רעד ףיוא ןגעלעג
 לָאמַא טָאה ריא ,ךיא ביירש -- ןגָאז וצ ךימ םעש ךיא רעבָא ,ןגָאז ךייא סע זומ

 טנעיילעג לָאמַא יז בָאה ךיא .י"ןָאפ רעד ףיוא טולב,, עמַארד ַא ןבעגעגסױרַא

 ךיז טָאה ,טעצ-ַאק ןיא "ןלעּפַא, יד ייב ,גנולצולּפ רָאנ ,ןסעגרַאפ --- ןוא
 ףיוא טצעזעגנָא "ןָאפ רעד ףיוא טולב, טרָאװ סָאד גנַאל-םישדח ףיוא
 רעד ףיוא טולב -- ןָאפ רעד ףיוא טולב, טזָאלעגּפָא טשינ ךימ ןוא ,רימ

 ",ןגָאז וצ סע ךימ ךיא םעש ,ךייא עז ךיא זַא ,רָאנ ..."ןָאפ

 ןייז בָאה ךיא זַא ,טלייטעגטימ ווירב ַא טימ ןקינטעצ .ַאק בָאה ךיא

 םעד ןגעװ לָאמנײק רימ ןבָאה םינּפ לא םינּפ ,ןעמוקַאב ווירב-לעווש

 ,טדערעג טשינ

1957 
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 ךאבעלרַאק לאירזע .רד

 -נַאװעג ,1908 רָאי ןיא ,דנַאלשטייד ,קיצּפײל ןיא ןריובעג
 .טעטשטּפיוה עשיעּפָארײא ךסַא ןיא טניווועג ןוא טרעד

 -עג ,לארשי ץרא ןיא 1925 טניז .סעזיירטלעוו עסיורג

 ,1955 ,ץרעמ --- ביבא לת ןיא ןברָאטש

 ַא טימ טסילַאנרושז ַא ,ןדיי ייב ןטסילַאנרושז עסיורג יד ןופ רענייא

 .שיעדיא יַאס ןוא ,רעכלעזַא סלַא -- עיסעפָארּפ רעד ןיא יַאס ,תוחילש

 .ךַאבעלרַאק לאירזע .,רד

 -- ברעמ ןייק חרזמ ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה ןומיימ המלש יוז ױזַא סיּפע

 תוחילש ַא ןוא טפַאשקנעב ַא ןוא ןעניז ַא טייצ ןייז ןיא ןזעוועג זיא סע ןוא

 ןופ ביױהנָא ןיא ,טייל עגנוי עשידיי עכעלטע ךיז ןבָאה ױזַא ;םעד ןיא

 םוצ ןגיוצעג ,רקיעב דנַאלשטייד ןיא ,ברעמ ןיא ,טרעדנוהרָאי ןטסקיצנאווצ
 ןוא .תוחילש ַא ןוא טפַאשקנעב ַא םעד ןיא ןזעוװעג זיא סע ןוא -- חרזמ

 ,ייז ןופ רענייא --- ךַאבעלרַאק לאירזע

 טָאה ,דנַאלשטײד ןיא תורוד ןופ םינבר ןופ דניק ַא ,ךַאבעלרַאק
 קעװַא זיא רע ,עּפָאריײא-חרזמ ןופ טכיל עלופ עשידיי סָאד ןעזרעד גנולצולּפ

 "הבישי עקיטרָאד יד ןופ רענייא ןרָאװעג ןוא עטיל רעד ןיא הבישי ַא ןיא
 ןוא ןעמזיווַאלס עלַא טימ שידי טנרעלעגסיוא ךיז טָאה רע .םירוחב

 תונבר וצ טשינ סע טָאה ןתמא רעד ןיא םיא ןגיוצעג רעבָא .ןעמזילַאקָאל

 טשינ רעבָא .טסילַאנרושז ַא ןרָאװעג רע זיא --- םזילַאנרושז וצ טרעיינ ןוא

 --- דנַאלמייה ןייז ןיא ןלַאנרושז עשטייד-שידיי יד ןיא טסילַאנרושז ַא זיולב

 רע זיא ןעניז םעד ןיא ,עשרַאװ ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא רקיעב טרעיינ

 .ןזעוועג םוקינוא ןַא שממ

 ןיא סע זיא ןזעוועג ןוא ,ןײארַאפ-ןטַארעטיל רעװעשרַאװ ןיא זיא לָאמַא

 "-שטייד רעקידנרָאפיײברַאפ ַא ןעמוקעגנײרַא ,ןרָאי רעקיצנאווצ עטעּפש יד

 ַא ןופ םינּפ שיגרענע ,קידכעלייק ַא טימ ,רעכיוה ַא .ןַאמ רעגנוי רעשידיי

 -- קיטנעק רעבָא ,שיעּפָארײא ןוטעגנָא ;ןגיוא עקירעגיינ טימ ,טענורב

 רע סָאװ ןוא זיא רע סָאװ ,טכַאמעג רָאלק דלַאב טָאה רע .סקָאדָאטרָא ןַא

 עטסעב עלַא טעמכ ןצעזרעביא וצ טכער יד רע טָאה טלָאװעג ןוא -- ליוו

 םעד טימ ןדנוברַאפ ןזעוועג ןענעז סָאװ ,טייצ רענעי ןופ רעביירש עשידיי

 ץירפ .רד ןגעו טדערעג ןבָאה רימ .12 עיקצַאמָאלט ףיוא ןייארַאפ

 ןופ טיבעג ןפיוא רעייגרָאפ ןשידיי-שטייד סכַאבעלרַאק ,ןַאמפוָאק יכדרמ

 ,םוטנדיי עקידחרזמ עקידהמשניץנַאג סָאד ןייטשרַאפ ןוא ןבָאה ביל
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 רעלטיה-ברע יד ןזעוועג ןענעז סע ןוא -- עיציזָאּפ עכילרעפעג ַא ווו
 ענייז טקישעג ןוא ןסקַאװעגסיױא ךַאבעלרַאק לאירזע זיא טרָאד -- ןרָאי
 ןוא ,עשיערבעה ןיא ךיוא רעטעּפש ןוא ,עשידיי ןיא טשרעוצ ,ןטכירַאב
 ,טסילַאנרושז ַא .טלעו רעד ןופ ןעגנוטייצ ײלרעלַא ןיא ךיוא רעטעּפש
 סָאד ךיוא טרעיינ ,עקילָאמַא סָאד ןוא עקיטציא סָאד רָאנ טשינ טעז סָאװ
 ...עקידנעמוקנָא

 ןיא ןסקַאװעגנײרַא דלַאב ןוא ןסקַאװעגסױא רע זיא ףוס לכ ףוס ןוא
 רעמיטנגיא רעד רע טרעװ םילוגליג ײלרעלַא ךָאנ ןוא ,לארשי תנידמ
 ןיא גנוטייצ רעטסטײרּפשרַאפ ןוא רעטסרעלוּפָאּפ רעד ןופ רעבעגסױרַא ןוא
 ,"בירעמ,, םעד -- לארשי תנידמ

 -סיוא ןעק ליפיוו --- ןוא ןזעועג שימרוטש וצ זיא ןבעל סָאד רעבָא
 ןרעה וצ לָאמ רָאּפ ַא ןעמוקעגסיוא זיא סע ?ץרַאה ךעלשטנעמ ןייא ןטלַאה
 טסילַאנרושז ןופ תוחילש רעד ןגעוו לָאמעלַא ,ןטירטסױרַא עכעלטנפע ענייז
 ןעמוקעגסיוא זיא רעטּפָא ךָאנ ןוא .טרפב ןדיי ייב טסילַאנרושז ןוא ללכב
 םעד טימ ןבירשעג -- ןעלקיטרַא עלופטנעמַארעּפמעט ענייז ןענעייל וצ

 םעד טימ ךיוא סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןוא ,ענייה ךירנייה ַא ןופ רעייפ ןשיטע
 ,ןגָאזנײרַא ןופ טנעלַאט ןפרַאש ןבלעז

 -- ךַאבעלרַאק לאירזע .רד -- ענייז ןרָאי רעװעשרַאװ יד ןופ טָאה רע
 וצ ןעגנערב וצ ןליוו ַא ןוא שידיי וצ טפַאשביל ַא ךיז ןיא ןטלַאהעגפיוא
 ,תורצוא יד ןופ טפַאשטנעק יד טייקכעלטנפע רעקידנענעייל-תירבע רעד
 םעד טימ ןָא טקַאטנָאק ןטשרע םענעי ןופ ץלַא ךָאנ .עטלמַאזעגנָא שידיי ןיא

 טלָאװעג שטָאכ טָאה רוחב-הבישי רעד ןעוו ,12 עיקצַאמָאלט ןופ ןייארַאפ
 ...שטייד ףיוא רוטַארעטיל עשידיי עצנַאג יד ןצעזרעביא וצ טכער סָאד

 "רעד עגר רעד ןיא ךימ טָאה רע זַא ,ןזעוועג ךיא ןיב טשַארעביא ןוא
 ,גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא ביבא לת ןיא טנגעגַאב לָאמַא ךימ טָאה רע ןעוו ,טנעק

 ןיא םענייז ףערטפיונוצ ןטשרע םענעי טנָאמרעד ךיז עגר רעד ןיא ןוא
 ...רעביירש עשידיי טימ עשרַאװ

 רע זיא גנולצולּפ ?ץרַאה ךעלשטנעמ ןייא ןטלַאהסיוא ןעק ליפיוו -- ָאי
 ןיא ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,עטסערג יד ןזעוועג זיא היוול ןייז .ןברָאטשעג

 רעד ןופ זיוה םורַא ןסָאג עכעלטע .היוול-הכולמ ַא טעמכ .לארשי תנידמ
 .גנַאל העש ַא ןסָאלשעגּפָא ןזעוועג ןענעז םיאנותעה תדוגא

 רעמ ןוא וויטקניטסניא סע טליפרעד קלָאפ --- תוחילש ןוא טומ ,טנעלַאט
 ,לארשי תנידמ ןיא -- רעדנעל ךסַא ןיא יו
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 שטיװָאניּפרַאק םהרבא

 ןרָאי-ןברוח רעטירד .ענליוו ןיא ,1917 רָאי ןיא ןריובעג

 ןַאד טניז --- ןרעּפיצ ןיא 1948-1947 .דנַאלסור ןיא --

 ,לארשי תנידמ ןיא

 רָאטקעריד-רעטַאעט רענליוו םעד -- רעטָאפ ןייז טנעקעג טוג בָאה ךיא
 טגָארט רע רָאנ ,םיא וצ ךילנע רעייז זיא םהרבא ,רע .שטיוװָאניּפרַאק השמ

 ענעריושעג ןייש ,עצרַאװש ,עלעדייא ןַא ,רעטָאפ םעד ןופ דרָאב יד טשינ

 ףרַאד סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןופ ןכירטש-םינּפ עלעדייא יד וצ טסַאּפ סָאװ ,דרָאב

 וצ רדסכ טָאה רע תמחמ -- ור ןוא טקַאט םומיסקַאמ לָאמעלַא ןזײװסױרַא

 ןוא רעדעי .סעסירטקַא ערעזעוורענ ךָאנ ןוא ןרָאיטקַא עזעוורענ טימ ןוט
 סרעסישזער ןוא ןרעסישזער יד ןוא ןלָאר:טּפיױה רָאנ ןליּפש ןליוו עדעי

 ןעמוק טפָא טגעלפ רע .ןלָאר-טּפיױה רָאנ ןליּפש יאדווא ךָאד ןליוו ןעיורפ

 -ןטַארעטיל ןיא ןציזרעביא רעמ ןוא ,שטיוװָאניּפרַאק השמ --- עשרַאװ ןייק

 ָאד תמחמ ,יװַאזיו ןזעוועג זיא סָאװ ,ןײרַאפ-ןטסיטרַא ןיא יוװ ,ןיירַאפ

 רעד טימ רעטנענ ןזעוועג רע זיא טנורג ןיא ,טליפעג רעסעב ךיז רע טָאה

 יד רָאפ טצעז -- ןוז ןייז ,םהרבא .רעטַאעט םעד טימ יו רוטַארעטיל

 רעטנענ ןענעז רעדניק ערעדנַא יד .ענייז טייקנדנובעגוצ עשירַארעטיל

 ,עסירטקַא ןַא ,ַאטיר :רעטכָאט ַא -- רעטַאעט םוצ

 טנעלַאט םעד טקעדטנַא ךיז ןיא טעּפש שטיװָאניּפרַאק םהרבא טָאה יצ
 טשרע טקיטעטשַאב טנעלַאט םעד ערעדנַא ןבָאה רעדָא ,רעלייצרעד ַא ןופ
 ןעגנולייצרעד ענייז ןקורד וצ ןביוהעגנָא טָאה רע ,טשינ ךיא סייוו --- טעּפש

 -קרעמפיוא יד ךיז ףיוא ןגיוצעג דלַאב ןבָאה ייז .קיסיירד ענייז וצ טשרע
 זיא שטיוָאניּפרַאק .רעיוא ןופ ךיוא רָאנ ,גיוא םעד ןופ רָאנ טשינ --- טײקמַאז

 קידנרעה ַא טימ ךיוא רָאנ ,גיוא קידנעעז ַא טימ רָאנ טשינ ,רעלייצרעד ַא

 ןבעל ,קינייװ ןביירש סָאװ ,רעביירש עטערקסיד ענעי ןופ זיא רע- .רעיוא
 ּפָארַא ךיז ןזָאל ,גנולייצרעד רעדעי ןיא ןבעל ןוא בייל ןצנַאג ןטימ ןיירַא ךיז

 ,ךיז וצ ףיוא רעטעּפש ייז ןביוה ןוא ןדלעה ערעייז וצ

 םיא ןעמ טעז ןטלעז ,שטיוװָאניּפרַאק םהרבא רעד ,רע זיא רעליטש ַאזַא

 ןוא ןּפיט יד ןריוװרעסבָא וצ טייצ רָאג רע טָאה ןעוו ,טפַאשלעזעג ןיא
 טביירשַאב רע ןוא ?ןטכישעג ענייז ןיא טביירשַאב רע סָאװ ,סעיצַאוטיס
 רעד ןופ ןטיבעג-דנַאר יד ןופ ןשטנעמ רעדָא ,טלעװרעטנוא יד אקווד
 ,טרעהעגרעטנוא טערקסיד ױזַא זיא גנולייצרעד עדעי ןוא .טלעוװרעטנוא
 ןענעז סָאד -- ליפוצ טשינ -- ןקורדסיוא עשיטַאמָאידיא טימ טלקנערּפשַאב
 ןענעז וצרעד .ןעגנולייצרעד רָאנ ,רעכיברעטרעוװ-רָאלקלָאפ ןייק טשינ ךָאד
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 ,לַאנָאיצַאנ ןוא לַאיצָאס טערקסיד ױזַא ןעגנולייצרעד סעשטיווָאניּפרַאק

 רעשיטע ןַא טימ טלַארטשעגמורַא לָאמעלַא -- עיצַאטיגַא טשינ לָאמנייק

 טפַאשדנַאל רעקידלארשי רעד טימ ןעגנולייצרעד יד ןענעז יינ ןוא .עיידיא

 שטנעמ ןקידלארשי םעיינ ןקידנרירגעטניא ךיז םעד טימ ,טנורגרעטניה ןיא
 ,טנורגרעדָאפ ןיא

 ןיא ךיוא םהרבא זיא ,עיצידַארט עכעלרעטָאפ יד ןצעזוצרָאפ ידכ ןוא !
 ןופ רַאטערקעס רעד זיא רע ,ןטרעצנַאק טימ ןדנוברַאפ טעברַא-הסנרּפ ןייז

 ןפָארטעג ךיא בָאה לָאמנײא .רעטסעקרַא ןשינָאמרַאהליפ ןקידלארשי םעד

 ןגעלפ סע ווו ,םש להא לָאז םעד ןופ טייוו טשינ טכַאנרַאפ ןשטיווָאניּפרַאק

 ןעמ טָאה סָאװ רָאנ .זעוורענ רעייז ןזעוועג זיא רע ,ןטרעצנָאק יד ןעמוקרָאפ

 ָאד ןוא טרעצנָאק םוצ ןעמוק טנייה ליוו שֵא םולש זַא ,טרינָאפעלעט םיא

 רע טָאה ןשַא וצ זיולב טשינ רָאנ .טעליב רעיירפ ןייא ןייק רעמ ָאטשינ זיא

 יז טָאה רע .גרָאז ןוא טעטעיּפ ליפוזַא ןזיװעגסױרַא ןטרעצנָאק יד ייב

 שילַאקיזומ ַא ןיילַא טָאה סָאװ ,רע .ןשַא ןופ ערענעלק וצ ןזיװעגסױרַא ךיוא

 ןופ ןטרעצנָאק יד וצ ןעגנוטעברַאפ יד ךרוד טָאה ,ןביירש ןייז ןיא רעיוא

 ענעטלעז יד םירבח ענייז טפַאשרַאפ ,רַאטערקעס זיא רע ווו ,רעטסעקרָא
 -נָאק עשינָאמרַאהליפ עקידלארשי עטמירַאבטלעװ יד ןופ ןסינעג וצ האנה

 ,סיורָאפ םישדח טפיוקרַאפסיױא ץַאלּפ ןטצעל ןזיב לָאמעלַא ןענעז יז .ןטרעצ

 ךָאנ טָאה רע סָאװרַאפ טגערפעג ןשטיוװָאניּפרַאק ךיא בָאה לָאמנייא

 יז זַא ,תמא -- ןעגנולייצרעד ענייז ןופ גנולמַאז ןייק ןבעגעגסױרַא טשינ
 ןוא ןייש ןוא לדייא ױזַא רעבָא רַאפרעד ,תומכ ןיא קינייוו עקַאט ןענעז

 ,תוכיא ןיא קידשרעדנַא טולָאסבַא

 טָאה ,לָאמַא רעטָאפ ןייז יו טקנוּפ ,ןוטעג לכיימש ןלעדייא ןַא טָאה רע
 קיניוו וצ -- :ןגיובנלע ןייז וצ טרירעגוצ ןוא טנַאה ןיימ ןעמונעגנָא

 ,רימ ףיוא טקוקעג קיטעמוא רע טָאה ... .טייקפרַאש

 רימ טָאה -- 1956 רָאי ןיא ןועועג זיא סע -- לָאמ שרעדנַא ןַא

 ,עקירעמַא ןייק העיסנ ַא ךיז טיירג סע זַא ,טגָאזעג דיירפ טימ שטיוװָאניּפרַאק
 טעװ -- רע טּפָאה -- עקירעמַא ןיא ןוא ,רעטסעקרָא םעד טימ ןעמַאזוצ
 ךיז ןענעקַאב ןופ דיירפ יד וצרעד ןוא ,ךוב ַא ןבעגוצסױרַא ןעגנילעג םיא
 ױזװ ,טגערפעג םיא בָאה ךיא זַא .רעביירש-םירבח ערעייט ליפיוזַא טימ

 ןױש זַא ,טרעפטנעעג טײקטלַארטשעצ טימ לופ רע טָאה ,העיסנ יד ךיג

 ,טלָאמעד ןופ רָאי ייווצ ..,1958 רָאי ןיא ןיוש ,טייוו טשינרָאג

 ,סנגיובנלע ןָא ןצנַאגניא -- טנעלַאט רעליטש:לדייא ןַא
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 קיסחנּפ-יקסווָאקטַאיווק הקבר

 -צנָאק ןוא סָאטעג טכַאמעגכרוד .שזדָאל ןיא ןריובעג

 טניווװ .לארשי תנידמ ןיא ןעמוקעג 1949 רָאי ןיא .ןרעגַאל

 ,הפיח ייב ןוכיש ַא ןיא

 -טעצַאק ,רוטַארעטיל-ָאטעג רעד ןופ םָארטש ןשיגַארט ,ןדליוו םעד ןיא

 טגָארט סָאװ ,גנוצײלפרַאפ ַא ןופ רעסַאװ סָאד יו ,רעדיל ןוא ןעגנולייצרעד

 -- וליפַא תמ ַא לָאמַא ,לבעמ ענעכָארבעצ ,רעזייה ןופ ךָארב ךיז טימ

 רעטייוו ,רעטייוו ןעמווושעג זיא סע -- דיל ַא ןעזרעד גנולצולּפ ךסַא ןבָאה

 -- שירַארעטיל ,ןורכז ןיא ןבילבעג זיא סָאד רעבָא ,םָארטש ןצנַאג םעד טימ

 טייצ רעד ןיא טסנוק זיא סָאװ ןוא רוטַארעטיל זיא סָאװ רעבָא ,ףיירמוא ךָאנ

 ןכעלשטנעמ רעביא טמָארטש סָאװ ,תועשר ןופ גנוציילפרַאפ-טלעוו ַא ןופ

 ? תוירזכא ןופ עיכיטס ,שינעעזנייא ןוא ליפעג ןָא דייל

 לײט ַא זיא טָא ?וצ הליפת ַא -- -- הליפת ַא ןזעוועג זיא דיל סָאד

 : דיל םעד ןופ

 ,קילב ןיימ וצ רימ ןופ םענ

 ןעז טשינ לָאז ךיא
 !קירב יד ,טָארד יד

 ,טגָאיעג ,ןבירטעג ןרעוו רעדירב עניימ יו

 ,גָאט וצ גָאט ןופ ןעקניִז ,ןלַאפ ר"מ יו

 :טָאג ,ךימ לדנַאוורַאפ ןוא
 !טנוה ַא ןיא ,דרעפ ַא ןיא ,סקָא ןַא ןיא

 !דרעפ ַא רעדָא ,סקָא ןַא ןיז ליװ ךיא
 !דרע יד ןרעקַא ןַאּפש ןיא
 ...טרעו ַא ןבָאה ןוא
 !טרעוו ַא

 !סקָא רעדָא ,דרעפ ַא ןייז לו ךיא
 ,זָארג סָאד ןעייק הזונמב
 ָאד זיא סרעסעב סיפע זַא ,ןסיוו טשינ
 ...ור ןּבָאה ןוא
 !ור

 קסװָאקטַאוק הקבר :דיל םעד ןופ עטרבחמ רעד ןופ ןעמָאנ רעד

 .ןורכז ןיא טצירקעגנייא ףיט ךיז ןבָאה ןעמָאנ םעד טימ ןעמַאזוצ דיל סָאד
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 טסַאּפעגוצ .ןירעטכיד רעד ןופ םינּפ סָאד ןפַאשעג טָאה ןוימד רעד ןוא

 ןופ םָארטש ןיא ןעמוקעג ןענעז רעטעּפש .דיל םעד ןופ טלַאהניא םוצ סע

 ךיוא ןוא ןעמָאנ סרבחמ ןבלעז םעד טימ רעדיל ךָאנ רוטַארעטילדָאטעג רעד

 טָאה ןוימד רעד ןוא .עקידנסיירעציץרַאה ,ענעסירעצדייל -- ןעגנולייצרעד

 ,דליב סָאד טקיטעטשַאב

 בָאה לארשי תנידמ ןיא טצעזַאב ךיז טָאה יקסוװָאקטַאיװק הקבר זַא

 ןעמָאנ:החּפשמ ריא וצ ,ךַאברעיױא לחר ןופ ייסע ןַא ןופ טסווורעד ךימ ךיא

 .קיסחנּפ :ןעמָאנ רעיינ ַא ךָאנ ןעמוקעגוצ זיא

 בָאה ךיא .ביבא לת ןיא ןיײרַאפ-רעביירש ןשידיי ןופ גנולַאמזרַאפ ַא
 רעביא טניוװעגייב ןיוש ייז בָאה ךיא ןוא ןעגנולמַאזרַאפ עשירבח יד ביל
 .םינּפ לא םינּפ סרעביירש עשידיי עלַא טעמכ ןעק ךיא .טלעו רעד רָאג

 טרָאד טָא רָאנ .םינּפ סעדעי ךיא ןעק גנולמַאזרַאפ רעד טָא ףיוא ךיוא ןוא

 ,ענייש ַא ,יורפ עגנוי ַא זיא סע .טשינ ןעק ךיא סָאװ ,םינּפ ַא זיא לקניוו ַא ןיא
 טימ ךעלקילג תועמשמ ,טורעגסיוא ןוא רעטייה ,עקידנעלכיימש דלימ ַא

 ,קילג ןשימייה ןליטש ַא

 .יברעד רבח ַא ייב ךיא גערפ ? יורפ עגנוי ענעי זיא רעוו --

 ,יקסווָאקטַאיװק הקבר --

 ,רעדיל עטנעיילעג טנַאמרעד ,טנַאה ַא טגנַאלרעד ,ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא

 -קַארַאכ םעד טימ טנַאה ַא ןרָאװעג טגנַאלרעדקירוצ זיא רימ .ןעגנולייצרעד

 ,טנַאה ןייא טימ רָאנ יירפ ןגעװַאב סָאװ ,ןשטנעמ ןופ טסעשז ןשיטסירעט
 ןופ ןברק ַא .עקשטנעה-רושזַא רעסייוז ַא ןיא ןזעוועג זיא טנַאה ערעדנַא יד
 ,דייל ןופ רעגַאל ַא ןיא טסָארפ

 םענעי ןופ ןענעייל ןטשרע ןכָאנ םינּפ-ןוימד סָאד -- ענדָאמ -- רעבָא
 ,רעטעּפש םישדח רָאּפ ַא טימ זַא ,טעמתחעגנייא ףיט ױזַא ןזעוועג זיא דיל

 רעדיו ךיא בָאה ,ביבא לת ןיא רעביירש ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא ךיוא

 טירד ַא ךָאנ וליפַא ןוא ?יורפ עגנוי ענעי זיא רעוו -- :רבח ַא טגערפעג

 ,טנעקרעד טשינ רעדיוו .,לָאמ

 -מורַא -- הפיח ןופ טייו טשינ טניווו קיסחנּפ-יקסווָאקטַאיװק הקבר
 תנידמ ןיא םילוע עגנוי עלַא יוז ,החּפשמ רעקידנסקַאװ ַא טימ טלגנירעג

 ךָאנ טקנעבעגסיוא .גערב ןטצעל ַא וצ ןגָאלשעגוצ ָאד ןבָאה סָאװ ,לארשי
 ןעגנולמַאזרַאפ עקיטכיו עטסיימ יד ףיוא יז ןעמ טעז הביבס רעשירבח ַא
 העש עכעלטע רעהַא ףרַאד יז שטָאכ ,ביבא לת ןיא רעביירש עשידיי ןופ

 ַא סריא ןענעיילריפ ןוא ןדער טרעהעג לָאמנייא זיולב יז בָאה ךיא .ןרָאפ
 ןענַאטשעג זיא יז .רעשזדָאל יד ןופ טנווָא-קנעדעג ןסיורג ַא ףיֹוא גנופַאש
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 ךיז וצ יװ ליטש טנעיילעג ןוא טדערעג ,גנונָאמרעד ריא ןיא ןעקנוזרַאפ
 יד ,טלמוט םלוע רעקיזיר רעד סָאװ ,טרַאעג טשינ יז טָאה סע .,ןיײלַא

 ןסעזעג ןיב ךיא ,ןרעטש רעטנוא ןטרָאג ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנולמַאזרַאפ

 ,רָאנ טייצ וצ טייצ ןופ ,ןעז טנעקעג טשינ ךיא בָאה םינּפ סהקבר .,טייוו

 ַא ןיא זיא טנַאה ןייא זַא ,טקרעמַאב ךיז טָאה ,טרילוקיטסעג טָאה יז ןעוו

 ןופ ןירעטכיד רעד ןופ םינּפ סָאד ץלַא ךָאנ ןוימד ןיימ ןיא ןוא .עקשטנעה

 .,ןײלַא טָאג טימ הרות ןיד ַא טָאה סָאװ ,םינּפ ַא .דיל ןטריטיצ ןביוא םעד
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 רע פ ָאהגנילק דוד

 "טימ .גרעבמעל יײב ץערעשטש ןיא ןריובעג -- 6

 ,1908 -- ץנערעפנָאק-ךַארּפש רעציווָאנרעשט יד טכַאמעג

 ,לארשי ץרא ןיא ןַאד טניז ,ןיוו ןיא 1928-1914 ןרָאי יד

 ,רעקידנעלכיימש קיבייא ןַא ,רענעדירפוצ קיבײא ןַא ,רעכיוה ןייק טשינ
 ַא ןופ ןענַאטשעגּפיוא סָאװ רָאנ יו ,םינּפ ןיא רילָאק ןכעלזָאר ַא טימ

 רעטשרע רעד רַאפ גנַאל ,קיצנאווצ ןוא עכעלטע וצ ױזַא ,הדועס רעקידתבש
 יװ ױזַא ,רעכיז ױזַא ןזעוועג זיא טלעוו יד ןעוו ,גרעבמעל ןיא המחלמ-טלעוו

 ,שיפלַאװ ַא ןופ ןקור ןפיוא רעכיז ױזַא טליפעג ךיז טָאה סָאװ ,םזגמ רענעי

 ...רעייפ ַא טגיילעגנָא שזַא טָאה רע זַא ,לזדניא ןַא זיא סָאד זַא ,קידנעניימ

 זיא סָאד -- ביבא לת ןיא קיצכעז ןוא עכעלטע עטוג וצ ךיוא ױזַא ןוא
 ןופ טייוו טשינ ץערעשטש לטעטש ַא ןופ טמַאטש רע .רעפָאהגנילק דוד

 ,קירבַאפ-רעקיל ַא טָאהעג טרָאד ןבָאה סָאװ ,םיריבג ןדיי ןופ ,גרעבמעל

 ןַאמ רעגנוי רעטנעגילעטניא ןַא .ךַאפ סרעפָאהגנילק ןגָאװצױזַא זיא טייקסיז
 סרעטקַאנײא ןוא ןעגנולייצרעד ןבירשעג .ןביירש ןביוהעגנָא רע טָאה --

 ,רעדאב םשרג ןופ ןרַאדנעלַאק ;ןעגנוטייצ עשיצילַאג ןיא ייז טקורדעג ןוא

 ןסעגרַאפ ןופ טכיש ןסיז ַא טימ ףוס לכ ףוס זיא ןבעל ןטוג ןיא רעבָא
 ךיוא זיא טייצ ןוא ...ןביירש ןופ עיציבמַא יד ןרָאװעג ןעמונעגמורַא
 ,קינייװ ןזעוועג

 רעביירש ןופ טניירפ רעקינייא ןַא ןבילבעג זיא רעּפָאהגנילק דוד רעבָא
 ,רעביירש רענַאיצילַאג ןופ רקיע רעד ןוא

 דלַאב רע טגעלפ -- גרעבמעל ןיא ןענעגעגַאב םיא טגעלפ ןעמ טפָא יו

 ןקיסַאלקטשרע ןַא ריד ןעגנַאלרעד ןוא ענעשעק ןיא טנַאה יד ןגײלנײרַא
 ןפיוק טגעלפ רע !טוג ןייז טעו סע -- לרבח ,טגרָאזעג טשינ -- :לרעקוצ

 רעפָאהגנילק ,ןרָאי ערעווש ,ןיוו זיא טָא ןוא .ךוב עשידיי סעדעי ןענעייל ןוא

 -- רעגנוה ןופ טרעוועדעגסיוא זיא ןיוו שטָאכ ןוא .החּפשמ לעב ַא ןיוש זיא

 ,לרעקוצ ַא םענ -- :רבח ַא רַאפ סיז לָאמעלַא זיא ענעשעק סרעּפָאהגנילק

 !טוג ןייז טעוו סע

 ןעז שידיי ןיא ןעגנוטייצ עקידלארשי ןיא ךיא געלפ טייצ וצ טייצ ןופ
 ןרָאיא עטשרע יד ןופ גנורענירעד עקידנגָאנ-לַאטנעמיטנעס ַא סרעפָאהגנילק

 טָאה ןרעּפלַאה בייל השמ ןעוו ,עיצילַאג ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ

 .ענייז ןעיירעמורב עשיפלָאװ-גנוי עטשרע יד טימ טמורבעג ךָאנ טרָאד

 ,לכייט ַא ייב לַאגיטכַאנ ַא יװ ןעגנוזעג -- רעבמיא .י .ש ןוא
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 סַאג רעד ףיוא ּפָא ךימ טלעטש .לארשי תנידמ ןיא ךיא ןיב טָא ןוא
 יו ױזַא -- ױזַא שממ רעבָא .גרעבמעל ןופ 1910 ...רָאי ןופ שטנעמ ַא

 רעד ןגעוו עלהשעמ םעד ןיא יו ,טרירעג טשינ טרָא ןופ ךיז טלָאװ טייצ יד

 ,טרעדנוהרָאי ַא ןפָאלשרַאפ טָאה סָאװ ,ןיסעצנירּפ

 טנַאה יד ןיירַא טגייל רע ןוא -- ?ךלמ ,לרעקוצ ַא רשפא טסליוו ---

 ענרעבליז ןיא ןטייקסיז טימ עינעמשז ַא טגנַאלרעד ןוא ענעשעק ןיא

 ,ךעלריּפַאּפ

 טָאה טרָאד רעבָא -- ןרָאי רעגרעבמעל יד ןגעוו רימ ןדער דלַאב ןוא

 םוהת ןיא ,טכַאמעג סעלַאטרָאמָאטלַאס ,טרירעג טרָא ןופ ָאי טייצ יד ךיז

 רעבמיא בקעי לאומש .ןײרַא ןברוח ןיא ןעמונעגטימ ןשטנעמ ,ןעגנורּפשעג

 -- -- ָאטשינ ,ָאטשינ ,ָאטשינ ,ָאטשינ -- גרעבסגינעק דוד ,ָאטשינ --

 תנידמ ןיא סעיציזָאּפ עקיטכיו ףיוא ןענעז ןיז סרעפָאהגנילק דוד

 טימ ןוא ןעמונרַאפ םינינע-רעקוצ טימ ץלַא ךָאנ -- ןיילַא רע ןוא לארשי
 בקעי לאומש ןעוו ,1904 ןופ קילדנעצרָאי ןצרוק םעד ןופ תונורכז עסיז

 סע ןעוו ,1914 רָאי םעד זיב ,דיל עטשרע סָאד טקורדעגּפָא טָאה רעבמיא

 ...המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא סָאש רעטשרע רעד ןלַאפעג זיא
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 גינעק ָאעל

 רעקסנימ רעד ןיא ףרָאד ַא ןיא 1889 ןיא ןריובעג
 .זירַאּפ ןעכנימ ,לארשי ץרא ןיא טניווװעג ,עינרעבוג

 ןייז .סעזייר עשיעּפָאריײא ײלרעלַא ,ןָאדנָאל ןיא 1914 טניז

 1952 רָאי םעד טניז .הפי בייל :זיא ןעמָאנ רעקיטכיר

 ,לארשי תנידמ ןיא

 ,עינרעבוג רעקסנימ רעד ןיא ץעגרע ,ףרָאד ַא ןיא ןריובעג שטָאכ
 ןייק זיא רע שטָאכ ,דנַאלסור ןיא טכַארברַאפ טנגוי ןייז טָאה רע שטָאכ

 גינעק ָאעל זיא -- קיצנאווצ ןוא ףניפ ענייז וצ ןעמוקעג טשרע דנַאלגנע

 ןרילימיסַא ךיז ױזַא .רעדנעלגנע ןַא ןזעוועג ןָא טרובעג ןייז ןופ עקַאט

 ןדיַאס ,רָאי טרעדנוה ןיא וליּפַא ,טשינ ןעמ ןעק רעטקַארַאכ-סקלָאפ ַא טימ

 עטשרע סָאד םיא בָאה ךיא ...טרובעג רעד ןופ ךיז ןיא ןיוש סע טָאה ןעמ
 ,1926 רָאי ןיא ,עשרַאוװ ןיא ןעזעג לָאמ

 -- טשינ ,ךסַא רעייז טגייוש ןוא קינייו רעייז טדער גינעק ָאעל

 לָאמליײט ןוא ,לופסקורדסיוא ,ךײרטלַאהניא טגייוש רע ,טגייווש רע טַאלג

 !ַאי :ךעלטייד סע טגָאז לָאמשרעדנַא ןַא ! ןיינ : ןגייווש ןייז טגָאז

 ןיא סױרַא םיא טגנערב רע זַא ןוא ,רָאמוה םענייפ ַא טָאה גינעק

 רע .,טשינ וליפַא טלכימש ןוא טשינ רע טכַאל ,טפירש רעדָא ,טרָאװ

 -- ןכַאל לָאז רעזעל רעדָא ,רעסעומשטימ ןייז זַא ,טשינ ךיוא טרַאװרעד

 רע רָאנ ,ןסיוו ךסַא רעייז טָאה רע .גונעגרעביא ,גונעג ץנַאג זיא ןעלכיימש

 רע זַא .עיגעטַארטס עשילגנע ןימ ַאזַא זיא סָאד ,סױרַא טשינ סע טזייוו
 טלָאמעד ןוא ,ןסיוומוא ןייד סױרַא ךָאד וטזייוו ,סױרַא טשינ ןסיוו ןייז טזייוו
 ,טרָאװ ןייא טימ חוכיוו ןיא ןרעוו קיטרַאפ ןיוש ריד טימ רע טעוװו

 זיא רע ,שיטירק רעייז זיא רע ,רעטרַאּפשעגניײא ןַא רעייז זיא גינעק
 טָאה רע זַא ,םאל ַא שממ זיא רע זַא ,ןעניימ ךסַא רָאנ ,זעיציבמַא רעייז
 ,ןגָאזנײרַא ףרַאד רֶע ןוא טנעמָאמ ַא רעבָא טמוק ,טשינ ןייב-ןקור ןייק רָאג

 ןופ טעטיװיַאנ רעד ןוא ענימ רעטרעדנוװרַאפ ןימ ַאזַא טימ סע רע טגָאז
 ; םר לוקב ןגירשעגסיוא גנולצולּפ טָאה סָאװ ,עלהשעמ םענעי ןופ דניק םעד
 ...טעקַאנ ןצנַאגניא זיא ךלמ רעד

 זיא ןעמוקעגסױרַא .רעלאמ ַא ןרעװו וצ טמולחעג לָאמַא טָאה גינעק

 ןעייסע יד .ײרעלָאמ ןגעוו ...טסיאייסע שידיי ןיא רעטשרע רעד ןופרעד

 עשידיי יד ןופ גנושידיירַאפ רעד ףיוא גנוקריוו עסיורג ַא טַאהעג ןבָאה
 ןיא לייוו ,קעװַא ןוא קעװַא ןגיוצעג טלָאמעד זיב ךיז ןבָאה סָאװ ,סרעלאמ

 גנונעקרעד םוש ןייק וליפַא ,גנונעקרענא ןייק לָאמנייק ייז ןבָאה שידיי
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 ןוא געו ַא טנפעעג טרּפ םעד ןיא טָאה גינעק .ןטרַאװרעד טנעקעג טשינ

 "ןושל-עמַאמ רעד ןיא סיוא ךיז ןבעל טלָאמעד טניז סרעלאמ עשידיי ךסַא

 ,הביבס

 ַא טָאה רע .רעדנעלגנע ןַא אקווד סיוא טשינ גינעק טעז ךעלרעסיוא

 יו עטלטיורַאפ לסיבַא ,ןגיוא עטלוב .שיטימעס טשינ רעבָא ,םינּפ שידיי

 ערוילעוועש עטלזיורקעג ַא ,טכיל לקנוט ַא ייב ןענעייל ןוא ןענרעל ךסַא ןופ

 .רָאה עניורב-לקנוט ןופ

 םעד יַאס ,טנַאקַאב טוג ןזעוועג זיא רע שטָאכ ,סרעטיימורט םוש ןָא

 רעד ןופ ןזיירק יד ןיא סרעדנוזַאב ץנַאג ןוא ,םלוע ןקידנזעל ןרעסעב
 .עשרַאװ ןיא ןזיוװַאב גינעק גנולצולּפ ץנַאג לָאמַא ךיז טָאה ,טפַאשרעביירש

 םיא רימ ןגעלפ ,דמערפ רעד ןופ עשרַאװ ןייק ןעמוק טגעלפ רבח ַא זַא

 ,עדיב רע ליװ ?טלעג רע ליװ ?דובכ רע ליװ :ליו רע סָאװ ןגערפ

 םוצ טסַאּפעגוצ ףכית טשינ ךיז רימ ןבָאה יאדוא ?טלעג ןוא דובכ

 ,טנעלַאט ַא טריטקעּפסער קרַאטש ןבָאה רימ שטָאכ ,רבח םעד ןופ שטנווו

 ןגינעק ייב .טלעו רעד ןיא ןטלַאה רימ ווו טסווװעג ךָאד ןבָאה רימ רעבָא

 רעד ןיא ןטלַאה רימ וװ ןיגרעד טנעקעג טשינ ןפוא םושב רימ ןבָאה
 ןוא דובכ ןייק טשינ ליו רע זַא ,טגָאזעג שוריפב זדנוא טָאה רע .טלעוו

 וליפַא ךיז טָאה רע .טשינ יאדווא ןעמַאזצ עדייב ןוא ,טלעג ןייק טשינ

 ַא ןופ ןעײרדסױרַא ןוא ,טַארעּפער ַא ןופ זדנוא ןופ ןגײװשסױרַא טלָאװעג

 טרָאפ רע טָאה ךעלטנפע ןדער ,ליפוצ ןזעועג ןיוש זיא סָאד .טעקנַאב

 ןַא טוט עשזָאװ .ןגָאזנײרַא ןסייהעג ןגינעק ייב טָאה ןדער רעבָא ,טזומעג

 סָאװ :ליומ ס'ץרּפ ןיא קיטירק עטרַאש ןייז ןיירַא רע טגייל ? רעדנעלגנע

 וט ייג ןוא .ןסייהעג טַארעּפער ןייז טָאה ...?טדערעג טציא ץרּפ טלָאװ

 ,סעּפע םיא

 לסיבַא .םייה רענייש ןייז ןיא ןָאדנָאל ןיא טכוזַאב םיא ךיא בָאה לָאמַא

 ןייז -- תועט ןייק טשינ בָאה ךיא ביוא .טָאטש רעקישער רעד רעסיוא
 .םייה ןייז ביל רעיז רע טָאה רעדנעלגנע ןַא יו ןוא .עקזייה ענעגייא
 ,""גנוטסעפ ןיימ זיא םייה יד,, :טרָאװגנילק ןשילגנע ןטיול

 ךיוא גינעק טָאה ,ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא ןיוש ,תומולח ענייז ןשיווצ

 טכַארטרַאפ טָאה .רעביירש רעשידיי-שילגנע ןַא ןרעוו וצ אמתסימ טמולחעג
 ןבירשַאב :עמעט רענייפ ַא ףיוא ןַאמָאר ַא שילגנע ןיא ןבירשעגפיוא ןוא
 טָא .רעטָאפ ןופ טיט םעד ךָאנ החּפשמ רעשידיי רענָאדנָאל ַא ןופ העבש ַא
 טזײװַאב טשרע ָאד ןוא ןעמַאזוצ החּפשמ יד ךיז טמוק ,העבש רעד ייב ,ָאד
 -רעד טַאהעג טָאה ןַאמָאר רעד .טייקנסירעצ ןוא טײקנטלָאּפשעצ רעייז ךיז
 םוצ טָאה גינעק יו יוזא ןוא ,ןלענָאיצאסנעס ןייק טשינ רעבָא גלָאפ
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 ערעדנוזַאב ןייק ןזיועגסױרַא טשינ שילגנע ןיא ןַאמָאר םעד ןופ ןעניישרעד

 "סױרַא טשינ רעטעּפש ןזעוועג טכייל ןיוש םיא זיא ,סעיצָאמע-סגנונעּפָאה

 .סעיצָאמע-סגנושיטנַא ערעדנוזַאב ןייק ןזייוווצ

 ןענישרעד זיא המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ףוס םעד ךָאנ דלַאב

 קרַאטש ַא .ןעגנורעטסעל יד ןופ ךוב סָאד --- ''םיפודיגה רפס,, ךוב סגינעק
 סָאד ןוא -- םערוטש ַא ןפורסיורַא טפרַאדעג יאדוא טָאה סע ןוא רפס

 -רָאפנָאק רעשידיי רעקידניז רעזדנוא ןיא רעבָא .ןזעװעג הנווכ יד זיא

 םענירג ןטכידעג ףיוא ןייטש ַא יוװ ןלַאפעג רפס סָאד זיא -- טלעוו רעשיטסימ

 טָאה רע רעבָא ,ןרָאװעג טשױטנַא רעכיז זיא גינעק ...תורוד ןופ ךָאמ
 ,חסונ רעקידנעטש ןייז .ןזיועגסױרַא טשינ גנושיוטנַא ןייז

 יד ,רעטסוּפ ןוא רעטסוּפ ץלַא טרעוו ןָאדנָאל-שידיי עקילָאמַא סָאד

 ןוא .גנוטיײצנכָאװ ַא ןיא ןרָאװעג לגלוגמ זיא גנוטייציגָאט עשידיי עקיצנייא

 למרכה רה ןפיוא הריד ַא טגירק רע ,לארשי תנידמ :טסילשַאב גינעק ָאעל

 ןצעזַאב ךיז טעװ סנירעלטסניק-רעטכעט ענייז ןופ ענייא ךיוא .הפיח ןיא

 עבלעז סָאד .הפיח ןיא םייה ןייז ןיא ךיא ןיב טָא ןוא .לארשי תנידמ ןיא

 -- ןטלעז טבירש רע .רעטרעװ עטלייצעג עבלעז יד ,ןגייווש עשיטירק

 ,ןעמעלבָארּפ-טסנוק ץלַא ךָאנ .ןטפירשטייצ ןוא ןעגנוטייצ-תירבע ןיא בורל

 טשינ טלעװ יד ןבָאה ייז שטָאכ -- ןעמעלבָארּפ-רוטַארעטיל ץלַא ךָאנ

 רעטשרע רעד רַאפ טייצ רענעי ןיא טמולחעג טָאה ןעמ יו טעװעטַארעג
 עטשרע יד ןופ רענייא ןזעוועג ָאד זיא גינעק ָאעל ןעוו ,המחלמ-טלעוו
 ,םילשורי ןיא עלוש-לאלצב רעד ןיא םידימלת

 ףרַאד ךיא ןוא -- ייווצ -- העש ַא טדערעג בלַאה ןוא ןגיוושעג בלַאה

 ןטײלגַאב ךימ טעװ רע :גינעק ךיז טּפַאכ .ןפַאה ןיא ןקידעלרעד סיּפע ןייג

 -- ןגעקטנַא ךיז טלעטש גינעק יורפ עטוג יד .סופ וצ ןייג ןלעװ רימ --

 רעדנעלגנע ןַא זַא רעבָא ...טנגוי רעטשרע רעד ןופ טשינ ןיוש זיא ןעמ
 --- -- טגָאזעג טָאה

 קירט םעד גינעק רימ טזייו דיירפ ןוא רעפייא ןכעלטנגוי טימ ןוא
 ַא ןָא פערט ןוא ּפערט ךרוד ןיײגּפָארַא גנירג למרכ ןופ ןעק ןעמ יױזַאיװ

 טנזױט ַא רשפא .פערט יד לייצ ךיא ןוא ךיא ייג ,ּפָארַא ןפַאה ןזיב ףוס

 .ןגיושעג םתס טָאה גינעק ןוא ...טליײצעגּפָא ךיא בָאה

 !טכיירגרעד .ףמוירט טימ סיוא גינעק טפור !ןפַאה רעד ןיוש זיא טָא --
 !הפיח ןעק ךיא

 !סע טמיטש -- טגָאז גינעק ָאעל זַא .ךיא רעפטנע !טכיירגרעד --

 .עװַאק טּפוזעג ןוא עפַאק ןקישיור א ןיא ןסעזעג רימ ןענעז רעטעּפש
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 ָאעל טנעיילעג לָאמ עטשרע סָאד בָאה ךיא זַא ,טנָאמרעד ךימ בָאה ךיא ןוא

 ןיא טסנוק ןגעוו ןעייסע ענייז -- קירוצ רָאי קיצרעפ רעכעה טימ ןגינעק

 -ָארייא סיואכרוד ,עטשרע יד ...גרובסרעטעּפ ןופ ייטלעוו רעשידיי, רעד
 -עגּפָארַא עדייב רימ ןענעז טציא ןוא ,שידיי ןיא טסנוק ןגעוו ןעייסע עשיעּפ

 קיטייצכילג טעמכ עדייב ןוא למרכ ןופ ּפערט טנזױט רשפא ןעגנַאג

 ...טכיירגרעד : טגָאזעג

 .י.יוזַא םתס .ענדָאמ

3, 1956 
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 אורק ךורב

 ,גרובסרעטעּפ ןיא טרידוטש ,דנַאלסור ןיא 1889 ןריובעג

 ,לארשי ץרא ןיא 1922 טניז -- ןילרעב ,ןרעב

 ןוא ,קינּפורק ךורב ןעמָאנ םעד טימ ןזעוועג טנַאקַאב רעירפ זיא רע

 .רענעפורעג רעד ...אורק ךורב ןעמָאנ םעד טימ טנַאקַאב רע זיא טציא
 עטסמַאזטעברַא ןוא עטסטרינילפיצסיד יד ןופ רענייא עקַאט זיא רע ןוא

 עלַא יד ןָאקיסקעל ַא ןיא טעז ןעמ זַא ןיב ַא .רעביירש עשיערבעה
 תבוטל ןוטעגפיוא ןבעל ןיא טָאה רע סָאװ ,טנכערעגסיוא ןטעברַא עלַאקיסקעל

 שוריפב ןעמ טביילב -- ןדיי ייב רוטלוק רעד -- רוטלוק רעשיערבעה רעד

 עקיטנַאק-סקעז יד טימ קינָאה טסַאלּפ ַא יב יװ טרעדנווועגכרוד ױזַא

 - ,סקַאװ ןופ ךעלרעמעק
 טייקדימ לסיבַא טימ לָאמעלַא ןוא רערעגָאמ ַא ,רעכיוה ןייק טשינ

 -ביירש ןופ ןענַאטשעגפיוא סָאװ רָאנ טלָאװ רע יוװ ,םינּפ ןיא טײקסַאלב ןוא
 ,אורק ךורב ,ןעז לָאמעלַא םיא ךיא געלפ ױזַא -- טעברַא העש 18 ךָאנ שיט

 רע סָאװ ,ןטעברַא עלַא ץוח ,ןדער ןרעה ךיוא ןוא ןעז םיא געלפ ךיא רָאנ ןעוו

 לארשי תנידמ ןיא םיא טימ טפַאשטנַאקַאב ןיימ ןופ ןרָאי יד ןיא ןוטעג טָאה

 עגַאליב רעשירַארעטיל רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןזעוועג ךיוא רע זיא --

 טַאהעג טָאה גנוטייצ עקיזָאד יד .י"רקובה, גנוטייצ-גָאט רעסיודג רעד ןיא
 רעד ןיא תוירבל חונ ןטסערג םעד ןרָאי עגנַאל רָאטקַאדער-ףעש סלַא

 טסייג ןייז ןוא -- ןַאמטפעה ףסוי ,קיטסיצילבוּפ רעשיערבעה ןוא רעשידיי

 רע טָאה אליממ ןוא ,"רקובה, ןופ ךעלעקניו עלַא ןיא טבעוושעג טָאה

 ס'אורק רעטנוא לקניו םעד רעביא טכיל ןדלימ ַא טימ טניישעג ךיוא

 ןַא ןלעטשפיונוצ ןופ הכאלמ יד טוג ללכב ןעק אורק ןוא .עיצקַאדער

 ןענעייל יז געלפ ךיא ןוא ,טייז עשירַארעטיל עקיטייזלַא ןוא עוויטַאמרָאפניא

 ,הדמתה סיורג טימ קיטיירפ ןדעי ,ךָאװ ןיא ךָאװ

 רעשידיי ןגעוו עיצַאמרָאפניא ךיוא ןכוז ךיא געלפ --- יאדווא -- ןוא

 טגעלפ ָאד רעבָא ,רקובה ןופ טייז רעשירַארעטיל רעד ןיא רוטַארעטיל
 יו לטרעווכעטש ַא ןייז ,טייהנגעלעג רעדעי וצ --- ןיינ ,טייצ וצ טייצ ןופ
 ןגעלפ רימ זַא רָאנ .זיּפש ַא יו טרָאװ-ךָאטש ַא וליפַא לָאמַא ןוא ,לדָאנ ַא
 ךעלטניירפ קיטכירפיוא רימ ןענעז --- ךיא ןוא אורק ,ןענעגעגַאב רעטעּפש ךיז

 טנעדיצניא ַאזַא טנָאמרעד טשינ -- רעטפָא ךָאנ ןוא ,ָאי טפָא .ןזעוועג
 טגָאזעג ךיא בָאה לָאמנייא ןוא .ןורכז ןיא טקנעדעג טוג םיא שטָאכ ,סעומש ןיא
 -ינַאמ עלַא ןופ רעבָאהביל ןוא ,ףַארגָאקיסקעל ןוא רעלעטשטפירש םעד

 ,ךעלריטַאנ ,לכ םדוק -- תונושל עלַא ןיא טייקיטסייג רעשידיי ןופ סעיצַאטסעפ
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 ןעמענ סע טענַאװ ןופ -- אורק ךורב רעבושח .,טסייוו ריא --- : תירבע ןיא

 ןעמענ ייז ?שידיי ןופ סערדַא םעד ףיוא ךעלטרעווכעטש יד ךייא ייב ךיז
 לָאמַא רשפא טָאה ריא זַא ,ארומ ןוא ןושל םעד וצ עביל ליפוצ ןופ ךיז

 סָאװ ,עטסָאבעלַאב ענעי יו ,ריא טוט --- עביל ןיא ןבירטעגרעביא לסיבַא

 ...ץלַאז עינעמשז ַא טָאש ַא יז טיג -- ןרעקוצרעביא רַאפ ארומ טָאה

 ךרד ןייז ןופ רעבָא ,עניימ דייר יד ךָאנ טכַאלעג ךעלטניירפ טָאה אורק

 .קעוַא טשינ רע זיא

 יד רעכיג סָאװ ןרירגעטניא ןופ הטיש רעד ןופ קרַאטש טלַאה אורק

 םוצ ,ךעלדעלפוש עשידיי יד ןיא טלמַאזעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,תורצוא

 ןפוא םעד ףיוא ןוא רעמַאקיץַאש רעשיערבעה רעד ןופ רצוא ןסיורג

 טרעהעג אורק .תורצוא ענעגנַאפעג יד ןזיילסיוא ןוא עגַארפ-ןושל יד ןזייל
 ךָאנ ןבָאה סָאװ ,ןדיי ייב ןטסיצילבוּפ ןוא עטנרעלעגליוו ענעי ןצ ללכב

 -ךַארּפש רעציווָאנרעשט רעד ןופ ןסולשַאב יד טימ טכַאמעג םולש טשינ

 | ,1908 רָאי ןופ ץנערעפנָאק

 ףיא רעצעזרעביא רעד ןרָאװעג זיא אורק .רקיע שרדמה אל ןוא
 ןופ קרעוו -- ןקידנעציןעצ ןוא -- ןקיצנייא ןטסערג םעד ןופ שיערבעה

 רעד ןופ עטכישעג :שידיי ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,עביל ןוא ןסיוו

 -ןיר רעד טָא ןיא טעװ רע זַא .גרעבניצ לארשי ןופ ןדיי ייב רוטַארעטיל

 טימ ןבירשעג ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןגעוו רעכיב יד וצ ןעמוקוצ טעברַא
 זיא סע זַא ,ןגָאז םענעי רעדָא ,םעד רעכיז אורק טעוװ --- רועיש ַא ןָא עביל

 ךעלדנע .ןייז היחמ שממ ךיז רע טעװ ןצרַאה ןיא רעבָא -- ליפוצ לסיבַא

 םיא לָאז רענייק ןוא םישודק:-ןושל םוצ עביל ןיא ןייז קסוע ןענעק רע טעװ
 | ...ןייז דשוח טשינרָאג ןיא

 ליפיזַא .הנתמ א ךוב ַא טכַארבעג אורק ךורב וצ לָאמַא בָאה ךיא

 וליפַא ךיא בָאה ,םיא ייב יו ,הריד רעטַאוירּפ ַא ןיא רעכיב טימ טנעוו

 .ןעזעג טשינ רעמ ,טייקנטלעז ןייק טשינ זיא סָאד וװ ,לארשי תנידמ ןיא
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 קורק הףסוי .רד

 םעד טניז .וָאכָאטסנעשט ןיא 1885 רָאי ןיא ןריובעג

 ץרא ןיא 1929 רָאי םעד טניז ,עשרַאװ ןיא 1920 רָאי
 ןָאקיסקעל ןיימ :ךיוא עז .םילשורי ןיא טניווװ ,לארשי

 ,188-186 ןטייז ,2 דנַאב ---

 רעריפ רעקילָאמַא רעד ,קורק ףסוי .רד ,ןטיבעג טשינרָאג ךיז טָאה רע

 רעיז סיוא ץלַא ךָאנ טעז ןלױּפ ןיא יעטקינייארַאפ,, ײטרַאּפ רעד ןופ
 טימ -- שידיי ןוא ,שילױּפ ןטסעב םוצ ץלַא ךָאנ טדער ,םיִנּפ ןיא שיװַאלס

 ףזעװעג רייגמ סָאװ רָאנ ךיז טָאה סָאװ ,רג ַא ןופ טנעצקַא ןקרַאטש ַא
 ןעק ןוא קיטילָאּפ ןיא טריסערעטניארַאפ טסנרע רָאג זיב ץלַא ךָאנ זיא

 רעד ןופ טרָאװ ןיא יַאס ןוא טפירש ןיא יַאס -- ןייז ריבסמ ןינע םעד

 ןופ תוהמ רעד -- תוהמ רעצנַאג ןייז .חוכיוו ןשירבח ןיא רעדָא ,ענובירט

 ...ןיא עיצַארגימע רעד ןיא רעריפ ןרענָאיצולָאװער ןשיעּפָארײא:חרזמ ַא

 דנַאלגנע וצ תוכייש ַא טָאה סָאװ ,ץלַא ןוא דנַאלגנע חוכמ -- בגא .דנַאלגנע

 -עניא עשילגנע ןיא טנוװַאהַאב רעמ ץלַא ךָאנ זיא רע .ןקורק .רד טגערפ --

 ייוצ ייב ןיוש טניוװ רע שטָאכ ,עקידלארשי ןיא יו ,םינינע עטסקינייוו

 ,םילשורי ...ןיא ןרָאי קילדנעצ

 ןופ רענעק ןוא רעגנעהנָא רעסיורג ןוא טניירפ רעקירעייגנַאל רעד

 ףסוי .רד ,םזילַאירָאטירעט ןשידיי ןופ רעטָאפ םעד ,ליװגנַאז לארשי ,רד

 רע זיב -- טלעװ רעד רָאג רעביא טכוזעג גנַאל ױזַא ךיז טָאה --- קורק
 ןבעל ןשידיי ןופ ןסקָאדַארַאּפ .םילשורי ...ןיא ןענופעג ךיז טָאה

 טביירש רע יו ןבירשעג ליפיוזַא טשינ קורק ףסוי .רד טָאה לָאמניײק

 רעלוגער ןעניישרעד ןעלקיטרַא ענייז .לוגליג ןקידלארשי תנידמ ןייז ןינ

 ןיא "סעיינ עטצעל, עשיאיײטרַאּפמוא יד ןיא ןוא יירבד,, ןש-יייאּפמ ןיא
 ןיא .טצעזעגרעביא ןרעװ ןעלקיטרַא עקידנעניישרעד-שיערבעה יד .שידיי
 עסערּפ-תירבע רעד ןיא -- רעקיצנייא רעד טשינ קורק ,רד זיא ןעניז םעד

 ןעלקיטרַא ערעייז סָאװ ,רעטעברַאטימ עכלעזַא רעקילדנעצ ןענַאהרַאפ ןענעז

 ,עשיסור ,עשיליוּפ ,עשטייד ,עשידיי ןופ טצעזעגרעביא שיטַאמעטסיס ןרעוו
 טקרעמַאב טשינ טרעװ סָאד שטָאכ -- די יבתכ עשיזיוצנַארפ ,עשילגנע
 .ןזעוועג ךעלגעמ טשינ שרעדנַא ךָאד זיא סע .ןעלקיטרַא עטקורדעג יד ףיוא

 .ןושל רעווש ַא זיא תירבע

 טייהרעליטש רעבָא ,לַאניגירָא ןיא קורק טביירש ןעלקיטרַא-שידיי ענייז
 רעעּפָאריײא ןַא זיא רע .שילגנע ,שילױוּפ ,שיסור ןיא רעכיז ייז רע טכַארטרַאפ
 -.סיױא טעמכ רעדָא -- בודל סעמעט ענייז ןענעז בגא .עיצידַארט טימ
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 טּפעש רע .ןטסעב םוצ ךיוא ייז ןענעז טלָאמעד ,עשיעּפָאריײא --- ךעלסילש
 ןופ רַאוװרעזער ןפיט ץנַאג ַא ןוא ןסיוו טימ רַאוװורעזער ןפיט ַא ןופ ייז

 םענעי ףיוא רעדָא -- םעד ףיוא ,ךָאד טָאה קורק .גנורַאפרעד רעכעלנעזרעּפ

 ןיא םזילַאיצָאס ןופ רעריפ עטסטמירַאב עלַא טימ טעברַאעגטימ ,ןפוא

 .ןרָאי רעקילדנעצ עּפָאריײא

 קורק .רוטַאנ -- רוטַאנ ןוא ןטייהניוועג ןביילב ןטייהניווװעג רעבָא

 .עשרַאװ ןיא יו טקנוּפ ...עדער ַא ןקידנע טשינ ץלַא ךָאנ ןעק

 סיורג זיא לַאז רעד .קיצעביז ענייז דובכל טנווָא-לבוי ַא זיא טָא ןוא

 ןסיורד ןיא ןוא .גנע קרַאטש זיא סע ןוא ןשיט ייב טציז ןעמ .טקַאּפעג ןוא
 ךיוא ןוא .ביבא לת ןיא ןטנוװָא יד ןָא ןעמ טביוה טעּפש ןוא .ןיסמח ַא זיא

 רענדער הרוש עסיורג יד ןוא .טייג רע --- ןסיוו טשינרָאג ןופ ליוו רעגייז רעד
 סקורק .רד ךס ןייק ָאטשינ .ןדער ןליוו עלַא ...ןסיוו טשינרָאג ןופ ךיוא ליוו
 ךיוא ןעמ זיא ןיילַא ןוא ,טלַא רָאי קיצעביז ןעמ טרעװ רָאי עלַא טשינ ןוא

 ןופ ןדערּפָארַא ךיוא ךיז טליוו ןיילַא ןוא ...רעקינייו רעדָא רעמ ---
 -- םיובנירג טדערעג ןיוש טָאה סע .טייצ ךיז ןעמענ רענדער עלַא .ןצרַאה

 ןיוש זיא סע ...ןעמענ-טייצ ךיז ןופ טיבעג ןפיוא ןָאיּפמעשט ַא זיא רע ןוא

 .לבויה ןתח רעד ןדער ךָאנ ףרַאד סע ןוא ,סנגרָאמ-וצ גָאטרַאפ 2 רעגייז

 ןרָאװעג ןעמ זיא, ןביוהעגנָא טָאה רע רָאנ יו רעבָא --- ןָא רע טביוה טָא ןוא

 ןשיטַאמַארד ַא טלקיוװעגרעדנַאנופ טָאה רע לייוו ,םַאזקרעמפיוא קרַאטש

 רעלַאיצָאס ןוא רעלַאנָאיצַאנ רַאפ ףמַאק ןשידיי טרעדנוחרָאי בלַאה ַא ןופ םליפ

 -ַארד ןייא טשינ .סיוא קינייועניא ןופ טוג םליפ םעד ןעק רע ןוא ,הלואג

 לארשי ץרא ןיא סָאװ קילג ַא ...טליּפשעגטימ ןיײלַא ענעצס עשיטַאמ

 ...ןיישנענוז ייב טקידנעעג עדער יד ךיז טלָאװ טסיזַא ,קיטכיל טעּפש טרעוו

 .ןרעה וצ טנַאסערעטניא ןזעוועג זיא סע רעבָא
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 בירק םהרבא

 ןיא 1925 טניז .1900 רָאי ןיא עקדָאבַאלס ןיא ןריובעג

 .הפיח ןיא טניוו ,לארשי ץרא

 יד זַא --- סָאװרַאפ טשינ טסייוו רענייק ןוא --- ױזַא סיּפע ןיוש זיא סע
 (טגָאזעג רימ ןטלָאװ) עיגָאלָאיב רעייז טיול ןענעז סָאװ ,ןרוטַארעטיל ייווצ
 רעייז ךיז ןענעק -- עשיערבעה יד ןוא עשידיי יד --- ןרעטסעוװש-גניליווצ
 רענעטלעז ךָאנ ,רערעדנַא רעד טימ ענייא םיחוכיוו ייז ןריפ ןטלעז .קינײװ
 דָארג זַא ,ןעשעג ױזַא זיא סיּפע רעבָא .םיבוט םוי עקידתופתוש ייז ןעוװַארּפ
 ןרָאװעג זיא ,טסיאייסע ןוא רעטכיד רעשיערבעה רעד -- בירק םהרבא
 ,"ּפָאק-ןקירב,, ןימ ַא טשינ ריש ,עיציזָאּפ עטשרעדָאפ ַא שממ 1950 יד םורַא
 עלַא ןופ ןרָאװעג טמערוטשַאב רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא זיא סָאװ
 ,ךַאלשידיי ןסייהעג ייּפָאק-ןקירב , רעקיזָאד רעד טָאה לכה ךס ןוא .ןטייז
 ןַא זיא קורדסיוא רעד שטָאכ ןוא --- יל חוריו הרבדא : תירבע ףיוא שטָאכ
 ,ןצרַאה ןופ טדערעגּפָארַא : ןצעזרעביא טושּפ ץנַאג ךיז רע טזָאל ,רעשיַאכרַא

 םעד ןיא ןעגנַאגעג סרעדנוזַאב סע זיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 רעשידיי רעד ןופ תובא יד ןופ וניבא םהרבא םעד ןקידיײיטרַאפ וצ לַאפ

 םוצ 'הרבדא, ס'בירק ןיא סע זיא רע .םירפס רכומ עלעדנעמ ,רוטַארעטיל

 ןרָאװעג ןפרָאװעגריפ םיא זיא סע ןוא .ןרָאװעג טריקַאטַא ןטסקרַאטש

 .טרעדנוהרָאי ןטעצניינ ןופ טייקשידיי ןכעלמיטסקלָאפ םוצ טפַאשבילמוא

 םעד ןופ ךות ןיא ןײרַא רָאג ןענעק רימ טשינ ןוא ןליוו רימ טשינ ןוא
 ךָאד ןלייצרעד קרעװ יד ןגעוו -- ןשטנעמ ןגעוו ָאד ןלייצרעד רימ .חוכיוו

  םהרבא ןַא ןפַאשעג ףירגַאב ןיימ ןיא ךיז טָאה סע ןוא ...ןיילַא קרעוו יד

 טימ שטנעמ א ןוא רעקירטנעצַאגע ןא ,ןדּפק א ןוא רעגנערטש א -- בירק
 ,סקעלּפמָאק-טעטירָאירעּפוס ַא

 ןיא טנוװָא ןשירַארעטיל ןשיערבעה ַא ףיוא זיא סע -- רע זיא טָא ןוא

 טימ ןגיובעגנייא לסיבַא ,םינּפ שיטימעס ַא רעייז טימ רעכעלכיוה ַא ,הפיח
 .ןרָאסעּפָארּפ עטיירטשעצ רעדָא ,םירוחב-הבישי ןופ טייקנגיובעגנייא רעד

 סע זיא לָאמַא סָאװ ,לטעטש ַא .ןילַא עקדָאבָאלס ןיא ןריובעג ךָאד זיא רע
 ךיא יו ױזַא ןוא בירק םהרבא זיא טָא ,ָאי ,לטעטש יו הבישי רעמ ןזעוועג
 "טייק רענעדלָאג,, רעד ןיא ייסע ןַא םענייז טנעיילעג טַאהעג סָאװ רָאנ בָאה

 ַא ןופ :ךיא טכַארט -- ןצרַאה םוצ רעייז ןזעוועג רימ זיא ייסע רעד ןוא
 ןדּפק רעטסערג רעד וליפַא -- ּפָא טשינ רענייק ךיז טגָאז טנעמילּפמָאק
 ,טײקיצרַאה ַאזַא ךימ טנגעגַאב סע טשרע .וצ ייג ךיא ןוא ןייא ךיא לעטש
 "מָאק םעד ךייש סָאװ ןוא .רעביירש ןשיוװצ טייקנטלעז ַא ללַכְב זיא סָאװ
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 ןזעוועג טלָאװ סָאד יו ,טייהנגעלרַאפ ַאזַא טימ ףיוא םיא רע טמענ טנעמילּפ

 ןוא .גנופַאש ַא רענייז ןגעוו טרָאװ טוג ַא טרעה רע זַא ,לָאמ עטשרע סָאד

 ןוא .הפיח ןיא טנװָא םעד טָא ייב ןעמַאזוצ ןבילבעג ןציז ןיוש ןענעז רימ

 ַא רַאפ סָאװ :טכַארטרעד טשינ ךיז ןוא טכַארטעג ךיא בָאה טייצ עצנַאג יד
 טקעפרעּפ ןעק סָאװ ,ןדיי ייב רעביירש ןייא זַא ,סע טקריוװ טייקיסעמצעזעג

 -פױרַא ןפַאש ןייז ןופ גָאװ עצנַאג יד לָאז ,טנייה ןופ תונושל עשידיי עדייב
 ףױרַא טגייל ַאזַא רערעדנַא ןַא תעשב ,תירבע לָאשי-גָאװ רעד ףיוא ןגייל

 ,תמא זיא סע ?שידיי לָאשיגָאװ רעד ףיוא גנופַאש ןייז ןופ גָאװ עצנַאג יד

 טָאה טײטַאב ןשיטקַארּפ ןייק -- עשיטערָאעט רעמ ַא עגַארפ יד זיא טנייה זַא
 .ןגרָאמ ןיא טשינ ןוא טנייה ןיא טשינ -- טשינ טעמכ ןיוש יז

 ןוא ןדער ןבירק םהרבא ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא סע ןזיא לָאמ ךסַא |

 ףיוא ,לָאמנייא .רועיש ַא םידימלת טימ טנרעלעג טלָאװ רע יו טדער רע
 ףיױא קעװַא ןוא טקידנעעג ןיוש עדער ןייז רע טָאה ,טנוװָא ןוויטקעלָאק ַא

 .טדערעג רעטייווצ רעד ןיוש טָאה לייוורעד .רעטכַארטרַאפ ַא רעייז טרָא ןייז

 טעב ןוא טלוּפ-רענדער םוצ קירוצ טפיול ,סיּפע בירק רעבָא ךיז טנָאמרעד

 ןײלַא רע זַא ןוא . ..ןגָאז סיּפע ךָאנ ןזָאל םיא לָאז רע ,רענדער ןטייווצ םעד

 לָאמנייק טלַאפ רע .טסולג ץרַאה סָאד ליפיוו ןרעטש םיא ןעמ געמ -- טדער

 ףירגַאב ןיימ סָאװ ,םעד ןופ עטרעקרַאפ סָאד טקנוּפ ,ןיירַא טשינ סעכ ןיא

 טרעװ -- םירפס רכומ עלעדנעמ ןעמ טנָאמרעד רעבָא רעמָאט .ןזעוועג זיא
 ןקידיײטרַאפ וצ טיירג ןוא טײקמַאזכַאװ רעטגנערטשעגנָא טימ לופ בירק

 ןייז ןיא רָאנ טשינ ןוא .ליכשמ םעד ...ןגעק קלָאפ עטעדווירקעג סָאד

 ,עּפָאריײא-חרזמ ןיא ןבעל ןשידיי םעד ןופ גנוכעלרעהרַאפ יד רע טגָארט ןעּפ

 סע רָאנ ,טייקסטוג טימ ןוא טייקנייש טימ ןוא רעצ טימ לופ ןזעוועג זיא סָאװ
 םעד טָא ךיוא רע טגָארט סעציײלּפ ענעגייא ענייז ףיוא שממ זַא ,סיוא טמוק

 ,טייקסטוג יד ןוא טייקנייש יד ןוא רעצ

 ןערב עמַאס ןיא טעברַא עשירַארעטיל ןייז ןביוהעגנָא בירק טָאה ןיילַא
 זיא סע ןוא --- ךָאי ןיא ןרָאי רעטעּפש ,עיצולָאװער רעשיטעווָאס רעד ןופ

 רַאפ לארשי תנידמ ןיא ךערּפשריפ רעד ןרָאװעג זיא רע זַא ,ךעלריטַאנ רָאנ
 רעשיערבעה רעד ןופ הטילּפה תיראש ,ןשיטעוװָאס םעד ,ןטסשיגַארט םעד

 םייב טשינ רעמ ןיוש זיא ייז ןופ רענייא ןייק טעמכ סָאװ ,רוטַארעטיל
 ַא ףיוא ןעמענוצלײטנָא ןטעבעג ןבירק רימ ןבָאה לָאמנייא -- -- .ןבעל

 טדערעג ןוא ןעמונעגנָא ןַאטנעמָאמ טָאה רע .טנוװָא-חוכיוו ןשיערבעה-שידיי
 ...זדנוא ןופ רענייא יו שממ
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 ןָאזניבַאר םייח
 טניז -- 1910 רָאי ןיא ,שינעמור-טלַא ,סאי ןיא ןריובעג

 .םייתעבג ןיא טניוו .לארשי תנידמ ןיא 1945 רָאי םעד

 ,הביס יד יונעג רעמ טשינ קנעדעג ךיא ןוא ,ןעשעג ױזַא סיּפע זיא סע

 -רַאפ רימ ןענעז המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ףוס םעד ךָאנ דלַאב זַא
 ןָאזניבַאר םייח -- ץנעדנָאּפסערָאק רעטפָא ןוא רעגנַאל ַא ןיא ןרָאװעג טלקיוו

 -רעדיל עשידיי -- ןזעוועג זיא ץנעדנַאּפסערָאק רעד ןופ רקיע רעד .ךיא ןוא
 -עגסיוא ,לארשי ץרא ןייק ןעמוקעג סָאװ רָאנ טלָאמעד זיא ןָאזניבַאר .רעכיב

 'ןגעוו סעיינ ךָאנ טרעגנוהעגסיוא ןוא טײקוװיטקַא רעשירַארעטיל ךָאנ טקנעב

 ןזעוועג זיא רע ןעוו ,ןרָאי יד ןיא דיל ןשידיי ןופ טיבעג ןפיוא ןעוטפיוא יד

 טכוזעגפיוא טזומעג ןכָאה ,ןעמוקַאב וצ רעווש ןענעז סָאװ ,רעכיב .טרילָאזיא
 :ןַאלּפ ןיא ןזעוועג םיא ייב טלָאמעד זיא סיּפע ןוא ,טקישעגוצ םיא ןוא ןרעוו

 -רעביא תירבע רעד ןיא דיל ןשידיי ןופ ענייז עיגָאלָאטנַא עזעידנַארג ַא

 ןופ קינכעט יד טקעפרעּפ ױזַא טשרעהַאב ןָאזניבַאר םייח תמחמ .גנוצעז

 רע זַא ,ךיז טכַאד סע זַא ,תירבע ןיא יַאס ןוא שידיי ןיא יאס ,ןביירש-רעדיל

 ןיא טנַאה רעטכער רעד טימ ,קיטייצכיילג ןביירש דיל עבלעז סָאד ןעק
 ,אחמומ-ןהוכ רענעי יו ךרע ןַא .תירבע ןיא טנַאה רעקניל רעד טימ ןוא שידיי

 היוה םש םעד ןופ תויתוא עלַא ןביירש קיטייצכײלג טנעקעג טָאה סָאװ

 שידיי ןיא רעדיל עקַאט טביירש ןָאזניבַאר .טנַאה ןייא ןופ רעגניפ ריפ טימ
 ,טשינ ךיא סייוו תונושל עדייב ןיא קיטייצכיילג יצ .תירבע ןיא ןוא

 ןוא 1950 רָאי ןיא יַאס ,ןפָארטעג לארשי תנידמ ןיא ךיז ןבָאה רימ

 -שינעמור טנַאקרַאמ ַא טָאה ןָאזניבַאר םייח ,1956-1954 ןרָאי יד ןיא רעטעּפש
 ךיז ןעק ןוא ןגָאז וצ סיּפֶע קיביײא טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןופ םינּפ שידיי

 -סױרַא טייקכעלגעמ יד ןבעג ןיוש לָאז דגנכש דצ רעד זַא ,ןטרַאװרעד םיוק

 םינּפ סָאד .רעקרַאטש וצ ןייק טשינ ןוא רעכיוה ןייק טשינ .טרָאװ ַא ןגָאזוצ

 זיא סע .עקידנסייו ץלַא ןוא עקיאורמוא ןגיוא יד ןוא .ךעלסַאלב לסיבַא

 ױזַא ןדער ןרעה וצ ךעלטנפע ןענָאזניבַאר םייח ןעמוקעגסיוא לָאמ ךסַא

 ַא יװ טדער ןוא ךיוה ץנַאג דלַאב ןָא טביוה רע .תירבע ױזַא ןוא שידיי
 .םזַאיוטנע ןופ ץיּפש ןטסכעה עמַאס ןזיב רעפירַא ןוא ףיורַא תלשלש

 עקַאט ,הפיח ןיא ןדער וצ ןעמוקעגסיוא וליפַא ןענָאזניבַאר סע זיא לָאמניײא

 .תירבע טדערעג טלָאמעד טָאה רע .תורוש יד ןופ רעבייוש םעד ןגעוו

 ןסעזעג ןיב ךיא .ןרעטסומ-קודקיד יוװ זיצערּפ ןוא ךייר זיא תירבע ןייז ןוא
 ךיז טָאה סע שטָאכ ,םעדָאפ םעד ןריולרַאפ לָאמטּפָא ןוא ןקָארשרעד
 טקנעדעג ןָאזניבַאר זַא ,ןעזעגסיוא טָאה סע ...ןיײלַא רימ ןגעוו טלדנַאהעג
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 רעטינעג ַא זַא ןוא ברה ןב ַא זיא רע ,ןילַא ךיא יו רעסעב ךסַא ךימ
 רמאמ ןייק טשינ זיא דיל שידיי ןרעדָאמ ַא זַא ,ךיז טסעגרַאפ לוּפלּפ-לעב

 טלעוו רעד ןיא חוכ ןייק םיא ןעק -- -- ןייז םירה רקוע ןָא טביוה ןוא ,לייזח

 ,ןטלַאהקירוצ טשינ רעמ

 ןייז .םייתעבג ןיא םייה ןייז ןיא טכוזאב ןענָאזניבָאר ךיא בָאה לָאמנייא

 ערעשזַאטע עטּפַאלקעגפיונוצ-ןיילַא ןַא ןוא לוטש ַא ,שיט ַא : רעמיצ-טעברַא
 רעכיב יד ןענעז בורל ןוא ,עילעטס רעד זיב קירב רעד ןופ ,רעכיב ףיוא

 רעבָא .תירבע ןיא שידיי ןופ עיגָאלָאטנַא ןַא רַאפ לַאירעטַאמ"יור ןזעוועג

 ןָאזניבַאר רעטכיד רעד טָאה רשפא .ןרָאװעג טשינרָאג ןַאלּפ םעד ןופ זיא סיּפע

 ַאזַא ןיא ןעפרָאװעגנײרַא ךיז לָאמנייא זַא ,טַאהעג ארומ תונושל ייווצ ןיא

 ןופ םי םעד ןיא ןעקנוטרעטנוא טנעלַאט םענעגייא ןייז רע טעװ ,טעברַא

 ןרָאי ףיוא ךיז ןעזצסױרַא טשינ ףיוא ריש ןשידיי

 ַאננַא ןופ רעדורב ַא זיא רע זַא ,ןענַאזניבַאר ףיוא ןגָאז טגעלפ ןעמ
 -קעװַא סע טגעלפ רע .עינעמור-ןטַאר ןופ ןירָאטסינימנרעסיױא רעד ,רעקוַאּפ

 -- ריא רע זיא בורק רעטנעָאנ ַא ,לכיימש ַא טימ ןוא טנַאה רעד טימ ןכַאמ

 ' ,סיוא טזייוו

 -ינוא רעמילשורי ןופ ערדעטַאק-שידיי יד טכוזַאב ךיא בָאה לָאמנייא

 ןיינ יד ןופ רענייא :עז ןוא .שארב ןדס בד רָאסעּפָארּפ טימ טעטיזרעו

 רע זַא ,ןרָאװעג רָאװעג ךיא ןיב רעטעּפש .,ןָאזניבַאר םייח --- !!םידימלת.

 -רָאטקָאד ַא ןעמוקַאב וצ ,ןטידערק עשימעדַאקַא בילוצ סרוק םעד טמענ
 סרוק םעד ןעמענ .תומכח ןייק טשינ טיײטשרַאפ ןָאזניבַאר רעבָא ,לטיט

 ןָאזניבַאר שודגו אלמ ליפיוו ,בגא .טסנרע ןצנַאג םעד טימ םיא ייב טסייה

 ַאטשינ ןוא -- רעבירַא ץימש ַא טימ לָאמעלַא ןדס בד זיא -- ןיילַא זיא
 .ןענדס טרעה ןעמ זַא ,סעיינ סיּפע ןענרעל-טשינ יוװ ךַאז ַאזַא

 ןופ קעווַא ןָאזניכַאר טריטיװַארג ןרָאי עטצעל יד ןיא זַא ,ךיז טכַאד
 טָאה לָאמנייא .גנושרָאפ-רוטַארעטיל וצ טריטיװַארג ןוא גנופַאש-רוטַארעטיל

 דלַאב עקַאט ןוא ,טיבעג םעד ףיוא םישודיח ענייז ןגעוו טלייצרעד רימ רע
 ,קירוצ רָאי טרעדנוה טימ ןופ ווירב טימ לופ עקעט א ןופ טריטנעמוקָאד
 ,םישודיח ןזעוועג עקַאט סע ןענעז
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 ש טיווַאר ךלמ

 ןיא ןריובעג ,רענגרעב הנח הירכז ןופ םינָאדועסּפ

 טזירעג ךעלשּפיה .1892 רָאי ןיא ,עיצילַאג ,םידער

 רעד טול ,טניוװעג ןרָאי .ןטנעניטנָאק ףניפ עלַא רעביא

 ,ןרָאבלעמ ,עשרַאװ ,ןיוו ,גרעבמעל ,עלסינַאטס : ןיא ,עייר
 לת ,לאערטנָאמ ,עקיסקעמ ,קרָאי וינ ,סערייא סָאנעוב

 רעכיב 18 ךָאנ ןופ ןוא ךוב םעד ןופ רבחמ רעד .ביבא

 -ַארד ,רעדיל) ,ןרושָארב ערערעמ ךיוא ןוא ךעלכיב ןוא

 ןופ ןליפָארּפ ןעּפ ,ןעייסע .,ןעגנוביירשַאב-עזייר ,סעמ

 ןטייז ,1 דנַאב ,ןָאקיסקעל ןיימ :ךיוא עז .(רעביירש

 ,245 זיב 23

 רעביירש ןלָאז סָאװרַאפ -- ןריטערטרָאּפָאטױא ךיז ןגעמ רעלָאמ זַא

 ?ןגעמ טשינ

 רעד ןיא -- ץלַא ךָאנ טכוז .טָאג -- רע טכוז טנגוי רעירפ ןייז טניז

 ,ס'יבר .ןענופעג ָאי רע טָאה ס'יבר .ןרָאי קילדנעצ ןטעביז ןייז ןופ טפלעה

 ,ןשטנעמ יו -- ןענופעג הליחתכל ייז טָאה רע לייוו ןוא ,.םיאיבנ -- טשינ

 רעד םיא רַאפ זיא רענייא ,ייז ןיא ןרָאװעג טשיױטנַא טשינ לָאמנייק רע זיא

 ןטשרע םעד .דיי רעסיורג רעד -- רערעדנַא רעד ןוא ,שטנעמ רעסיורג

 םעד .ַאזָאניּפס עד טקידענעב זיא סע .רָאי 22 ענייז וצ ןענופעג רע טָאה

 זיא סע .רָאי 42 ענייז וצ טשרע ןענופעג תמא ןַא ףיוא רע טָאה ןטייווצ

 , ,ץרּפ שובייל קחצי

 םיא ןגעװ ץרּפ שובייל קחצי טָאה ,רָאי 18 ןזעוועג טלַא זיא רע ןעוו

 רעד ףיוא,, גנולמַאז-רעדיל ןייז ןגעוו) טקורדעג רעטרעװ עקיצניג רָאּפ ַא
 זיא רע ןעוו .ןבעל ןייז ןופ סנ ןטסערג םעד יו סע טכַארטַאב רע ,(''לעווש

 ַא ןטלַאהעג ,עיסימ רעלעיציפָא ןַא ןיא ,רע טָאה -- ןזעוועג טלַא רָאי 3

 רע טכַארטַאב סָאד ךיוא .גַאַאה ןיא ַאזָאניּפס ןופ רבק ןפיוא עדער עצרוק

 ַא ןיא ןעמוקעג רע זיא ןטקַא ייוצ יד ךרוד .ןבעל ןייז ןיא סנ ַא רַאפ

 -רָאפ ןבָאה סָאװ ,רעטסייג ייווצ יד טימ גנורירַאב רעשיטסימ ,רעטקעריד
 ,רשפא ןוא ; תונורסח ענייז עלַא טימ ,זיא רע יוו ױזַא טָא --- תוהמ ןייז טרימ

 ,תולעמ רָאּפ ַא רשפא

 ,טרָא ןַא ךיז רַאפ ןריּפרוזוא רעטרעוו עשיטערטרָאּפָאטױא עקיזָאד יד
 יד ךיוא ןפרַאד .לארשי תנידמ ןיא רעביירש רַאפ טמיטשַאב זיא סָאװ

 :ןרעװ טגָאזעג רעטרעוו-ןימאמ ינא עקידרעטייוו
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 ייוצ יד ןענעז לארׂשי תוצופת ןוא לארשי תנידמ זַא ,ןימאמ אוה

 יד יו ןוא .דיי רעדָא ,לארשי ץנַאטסבוס רעד ןופ ןטובירטַא עטנעקרעד

 רמוח רעדָא ,גנוקנַאדעג ןוא גנוטײרּפשסיױא -- ןטובירטַא עטנעקרעד ייווצ

 ןענעז -- ץנַאטסבוס רעשיזָאניּפס רעד ןופ --- טסייג ןוא עירעטַאמ ,חור ןוא

 רערעדנַא רעד ןָא ענייא רַאבקנעד טשינ וליפַא ןוא ןלײטוצּפָא טשינ ייז

 סע לייוו ,טרירגעטניא ,ענעי יװ ,וליפַא רערעמ ךָאנ .גָאט ןקיטנייה םייב

 רעד ןופ ןטובירטַא ייוצ יד ןופ רעכלעוו ,ןעמיטשַאב וצ רעווש זיא

 רמוח רעכלעוו ,טײרּפשסױא רעכלעוו ןוא קנַאדעג זיא -- לארשי ץנַאטסבוס

 ,חור רעכלעוו ןוא

 סמענעי ןָא -- סטוג ריד וט -- :זיא טרָאװגנילק ענַאמוה סנבעל ןייז

 ,ןדָאש
 ןופ תוחילש רעד ןיא הנומא :ןזיא ןימאמ ינא רעשידיי סנבעל ןייז

 רעד ןופ תוחילש רעד ןוא ,טלעוו רעד ןופ רעקלעפ יד ןשיווצ קלָאפ ןשידיי

 יד ןוא טלעװ רעד ןופ ןרוטַארעטיל יד ןשיוװצ רוטַארעטיל-טלעװ רעשידיי

 ,קלָאפ ןשידיי ןופ ןרוטַארעטיל

 ינא םעד .ַאזָאניּפס -- טרימרָאפ םיא ןיא טָאה טרָאװגנילק סָאד

 ,ץרּפ --- ןימאמ
 ןיא עטצעל יד טשינ -- ץרּפ יַאס ןוא ,ַאזָאניּפס יַאס ןענעז טרָאפ ןוא

 ,ןעלּפַאטש ,תוגרדמ ןענעז ייז .קלָאפ ןשידיי ןופ ןוא טייהשטנעמ רעד ןופ גנַאג

 יד טשינ רעכיז רעבָא -- ןעלּפַאטש עטצעלרַאפ יד עקַאט ןיוש רשפא

 ,קלָאפ ןשידיי ןיא טשינ ןוא טייהשטנעמ רעד ןיא טשינ ,ךייה עטסכעה

 טלקַאװ ןוא טורמוא ץלַא ךָאנ רעבָא ,ןעגנַאגרעד ךיוה רעייז זיא ַאזָאניּפס

 ןייז ןיא וליפַא -- םימחרה תדימ ןוא ןידה תדימ ןשיווצ הגרדמ ןייז ךיז

 ,עטסנייר ענייז ןיא טריזילַאטסירק ,ןידה תדימ זַא ,זיא רעבָא תמא רעד ,ייקיטע,

 םעד ןופ .םימחרה תדימ ןיא לגלוגמ טרעװ --- ןלָאטשירק עטסקיטנעמיד

 לּפַאטש ,הגרדמ רע זיא רַאפרעד ןוא .ַאזָאניּפס טקידענעב זיולב סע טנָא

 .רעטצעלרַאפ רעד ןיוש ןעוו וליפַא --- זיולב

 ,לּפַאטש ןטצעלרַאפ ןזיב רשפא ךיוא -- ןעגנַאגרעד ךיוה רעייז זיא ץרּפ

 ןייז זיא יז סָאװ ,רוטַארעטיל-טלעװ ענרעדָאמ עשידיי עצנַאג יד רעבָא

 ןגעמ ,ריא ןיא םידיחי טשינ ןוא ,סנייא סלַא עצנַאג יד ָאי -- ןוז רעקיטסייג

 .רעכעה הגרדמ ַא ןופ לייט ַא ןעגנַאגעג טנייה ןיוש זיא --- סיורג יװ ןייז ייז

 -סירק ךיז טעװ רוטַארעטיל-טלעװ רעשידיי רעד ןופ ןעמער יד ןיא
 יד ןופ השעמ ןוא הבשחמ רעשידיי רעד ןופ םירפסה רפס רעד ןריזילַאט
 עקידנזיילסיוא סָאד ןעגנערב טלעװ רעד טעװ ןוא ,רָאי טנזיוט ייווצ עטצעל

 עקידנטיירגוצ יד ךָאנ ,םרָאפ רעטסנייר ןייז ןיא םימחרה תדימ ןופ טרָאװ
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 -נעקרעד רעד רעדייא .םירפסה רפס ןטשרע ןיא ןידה תדימ ןופ תוגרדמ
 גנוטיירגוצ יד ןייז טזומעג טָאה --- דחא ךיוא זיא שטנעמ רעדעי זַא ,שינעט

 ,ללכב דחא םוצ

 ןיא ענעבירשעג ,םיריש ייווצ ןופ ןלַאניפ ייווצ ןרעו טריטיצ ָאד ןלָאז
 ,1943 ןוא 1944 ןרָאי יד

8 4 

 -- םענייאניא עלַא ,עלַא -- עשידיי סרעטכיד טמוק

 רָאּפ ַא ןטנַאילירב טימ יוו ןצעזסיוא רימ'לעוו ןרערט יד טָא טרױמ

 .תוחול עיינ

 ,תוחול עטצעל -- תוחול עיינ יד טָא ןיא טרָאװ עטשרע סָאד ןוא

 ,טרעטיילעג ןוא ןשַאוועג ןשידיי ןיא טולב ןיא

 -- הוהי טששינ --- רָאנ ,ןייז יכנא ךיוא טעוו

 .עטיױוצ סָאד ,טרָאוו סָאד ןייז טרָאד טעוװ -- םדא

8 4 + 

 זדנוא קיש -- תמא ןוא טַאט ןוא טרָאוו ןופ ןַאמ ַא רעדיוװ זדנוא קיש

 !הרושב רעטיױוצ רעד טימ ןַאמ ַא

 טָאה השמ יװ ,ךיױה ןוא קיטכעמ ױזַא ןגָארט יז רע לָאז ןוא

 .טָאג ןקיצנייא ןופ הרושב ןייז ,טכַארבעג טלעוו רעד הרושב ןייז

 עדעי -- טלעװ ַא זיא שטנעמ רעדעי :ןייז לָאז הרושב עטייווצ יד ןוא

 -- טָאג זןיא טלעוו

 .ךחא ךיוא זיא שטנעמ רעדעי ,שטנעמ רעדעי זיא קיליײה ןוא

5 5 + 

 ןופ גנוקילייה יד זיא ןעגנובערטש עלַא ןופ גנובערטש יד םורָאװ

 ,ךיוא הייח רעד ןופ -- ללכב ןבעל ןופ גנוקילייה יד ,ןבעל ןכעלשטנעמ

 ,טקעלּפטנַא ןייז טשינ טעװ טיוט ןופ דוס רעד ןמז לכ --- וליפַא חמוצ ןופ

 ,ןופרעד ןסקַאוװו טלעוו רעד ןופ ןקילגמוא עלַא .טָאג ןופ דוס רעד אליממ ןוא

 טשינ ץלַא ךָאנ טלעו רעד ייב זיא ןבעל ןכעלשטנעמ ןופ טייקילייה יד סָאװ
 ץלַא ךָאנ זיא טָאבעג עטסקעז סָאד ןוא -- ןטָאבעג עלַא ןופ טָאבעג סָאד

 !עטשרע סָאד טשינ

 תדימ -- זיא טלעװ רעד ןופ ןרוטַארעטיל עלַא טעמכ ןופ עיניל יד
 .םזינעלעה .םוטַאפה תדימ ,לרוגה תדימ ,ןידה

 -- טריפעג טשינ ץעגרע ןיא לכה ךס ןטצעל ןיא טָאה ןידה תדימ רעבָא
 זיא ענייא סָאװ ,תוכולמ ערַאטילַאטָאט עקיטכעמ ןופ םוהת םוצ ןדיַאס
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 ,זומ יז ךיוא רעבָא .סיורָאפ ץלַא ךָאנ טרַאּפש ענייא ןוא ןעגנַאגעגרעטנוא
 לייוו ,ןיטולחל ןרעוו לגלוגמ רעדָא ,םוהת םענעגייא ןיא ןייגרעטנוא רעדָא

 םימחרה תדימ .קיביײא זיא םימחרה תדימ ןוא ךעלגנעגרַאפ זיא ןידה תדימ
 עטספיט יד ןופ ןידה תדימ ןוא ,ןטייקנביױהרעד עטסכעה יד ןופ טמוק

 | ,ןעגנולַאפ
 ןביוהנָא עריא ןופ טעמכ זיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עיניל יד

 -סקלָאפ,, יד קידנסילשנייא ,קרעוו עסיורג עריא עלַא ןופ ןסקַא יד ךרוד ,ןָא

 ,םזיַאדוי .הריחבה תדימ ,םימחרה תדימ -- !ןטכישעג עכעלמיט

 רעד ןופ עיניל יד טָא טָאה ןשינעעשעג סטלעװ רעד ןופ רעייפ ןיא
 יז רֶעבָא .ןרָאװעג טמורקעצ טרָאד ןוא ָאד ןוא טילגעג רוטַארעטיל רעשידיי

 ןימאמ ינא .רעמ ןוא רעמ לָאמעלַא סיוא ךיז טכיילג יז ןוא ָאד ךָאנ זיא

 ,המלש הנומאב

 ןיא ,לטעטש רעזדנוא ןיא ןעזעג טייהדניק ןיימ ןיא לָאמַא בָאה ךיא

 ,ליש רענרעצלָאה רעסיורג ,רעטלַא רעד ןופ ןענערבּפָא סָאד ,טכַאנ ןטימ

 ףיוא ,גנַאטש ענרעזייא יד רָאנ ןוא ,ןלַאפעגנייא ןזעוועג ןיוש זיא ץלַא

 ןופ ךַאד רעקידכעליק רעד ןטלַאהעג לַארטנעצ ךיז טָאה סע רעכלעוו

 ַא יװ טילגעג ןוא טסעפ ןענַאטשעג זיא ,ליש ןטימ רעד ןופ רעמעלַאב

 זיא עיניל ריא רעבָא ,טמורקעצ ןזעוועג זיא גנַאטש יד ,רעייפ ליוק עגנַאל

 ,טָאג וצ ,ןרעטש יח וצ --- ףױרַא ןזעוועג ץלַא ךָאנ

 -טלעו רעשידיי רעד ןופ עיניל יד ץלַא ךָאנ טנייה ךיא עז ױזַא

 ,רוטַארעטיל

 קיטסירעטקַארַאכ-ןיילַא רעד ןופ ןכירטש יד וצ ךיא בָאה םעד רעסיוא

 טשינ ןכַאז עלעיצנַאטסבוס םוש ןייק "ןָאקיסקעל ןיימ,, ןופ 1 דנַאב ןיא

 ןיא זיא ,שַא ןיימ ןגעוו עיצקורטסניא יד סָאװ ,סָאד רשפא ץוח .ןבעגוצוצ

 ןבירשעג זיא טערטרָאּפָאטױא רענעי ןעוו) 1944 רָאי םעד טניז האווצ ןיימ

 .ןרָאװעג טרעדנעעג לסיבַא 1956 רָאי םעד ךָאנ (ןזעוועג
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 םולבנעזָאר יאמש

 ןופ ןרָאי יד ןיא .שזדָאל ןיא 1917 רָאי ןיא ןריובעג

 ןיא רעטעּפש ןוא ָאטעג רעשזדָאל ןיא טשרעוצ -- ןברוח

 ,לארשי תנידמ ןיא 1951 טניז .ןרעגַאל יד

 וצרעד טנעלַאט ַא טָאה רע .םולבנעזָאר יאמש -- רעליּפשיוש ַא זיא רע

 םוקילבוּפ רַאפ ןיטש וצ ךיז ןיא הקושת ערַאטנעמעלע ןַא טָאה רע ןוא

 ןרָאי יד לייוו ,רעמ ןליּפש טשינ רע ןעק רעטַאעט ןיא רעבָא .ןליּפש וצ ןוא

 סָאד ,היארה שוח םעד ןעמונעגוצ טעמכ םיא ייב ןבָאה ןברוח ןטירד ןופ
 טפַאשקנעב עקיטלַאװעג ַא ןוא ןייש ַא זיולב ןזָאלעגרעביא ןוא ,ןעז עכעלטייד

 רעדלעװ ןוא טעטש ,רעזייה ,ןכַאז ,רעמינּפ ןעז וצ ךעלטייד לָאמַארעדיװ

 .רעדלעפ ןוא

 תנידמ ןופ טיירב ןוא גנעל רעד ןיא ןטנװָא עשירַארעטיל ךסַא ףיוא

 טליפ ןטנוװָא-עיצַאטיצער ךסַא ,םולבנעזָאר יאמש ,ליײטנָא רע טמענ לארשי

 טלעפ לָאמנייק ןוא ,םיא ןָא -- טנוװָא-הרכזה ַא ןעוו ןטלעז .ןילַא סיוא רע

 טעמדיוועג ןענעז סָאװ ,ןברוח ןטירד ןכָאנ ןטנוװָא-הרכזה יד ףיוא טשינ רע
 לסיבַא ןופ םשור םעד טכַאמ רע .רעשזדָאל ַא זיא רע .שזדָאל טָאטש רעד

 ךיז טגעװַאב רע לייוו ,רַאפרעד רָאנ סע זיא רשפא ןוא --- ןקיבײלרעװש ַא

 רע ןוא עמיטש עקרַאטש ַא טָאה רע .םשוד ַאזַא ךיז טפַאש ,עילָאװַאּפ ױזַא

 -- ןריטיצער ערעדנַא .םימשה בל דע ,טפָא וצ רשפא ,טפָא ףיוא יז טביוה
 סָאד לָאמַא ךָאנ ןוא לָאמַא ךָאנ רעביא טבעל ,םולבנעזָאר יאמש ,רעבָא רע

 ןופ רַאוטרעּפער רעייז ןענרעל ןרָאטַאטיצער ערעדנַא .עטבעלעגרעביא

 ןימ ַא ָאד ,ןריטיצער ייז סָאװ ,רמוח םעד ןוא ייז ןשיווצ זיא אליממ ,ךוב
 -טשרע ױזַא ,רַאטנעמעלע ױזַא סיױרַא טשינ סע טמוק ,טלַאהּפָא ןֵא ,ץנעדַאק

 ליױמ םעד ךרוד רַאוטרעּפער ןייז רעבָא טנרעל םולבנעזָאר יאמש .קילַאװק

 יד ןענעז םיא רַאפ .יורפ רעקידנטײלגַאב םיא קיבייא ,רעיירטעג ןייז ןופ
 טלַאהניא רעד בורל זיא סָאד סָאװ -- םוקמוא ןוא ףמַאק ןגעוו רעדיל עלַא

 סָאװ ,יד רַאפ יו רערַאבלטיממוא -- טריטיצער רע סָאװ ,רעדיל יד ןופ
 ...ריּפַאּפ ךעלטעלב עטקורדעג ןופ ייז ןענרעל

 ךס ןיא ,רעקילדנעצ ןרידנאקס סיאמש ןיא ָאד זיא סשירעמָאה סיּפע

 ,קינייװנסיוא ףיוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןטייז ,רעטרעדנוה רשפא לכה

 עדנעגעל יד יו -- טָאה רענעי יוװ ױזַא .הייאר רעד ןופ ןלעפ םעד בילוצ

 ןייז לייוו ,קינייװנסיױא ןופ ,עייסידָא ,עדַאיליא יד טרידנַאקס --- טלייצרעד

 ,טלעפעג טָאה הייאר
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 רעד ןופ לַאז-ןטרָאג ןיא ,ביבא לת ןיא ןועוועג זיא סע --- לָאמנייא

 ןטרָאג ןיא -- ןשטנעמ טנזיוטפניפ .הקירמא ינויצ תיב -- "ַא .ָא .ז;

 ןביוא -- למיה ןלעקנוט-קיטכַאנ ןיא ןרעטש טנזיוטפניפ לָאמ טנזיוטפניפ
 ןסעזעג ןענעז טרָאד ןוא ;ןטכױלַאב לעה ןזעוועג זיא עניב עסיורג יד ןוא

 ןזעוועג זיא סע תמחמ ,טעטימָאק:טײלסדנַאל רעשזדָאל םעד ןופ עריא ךסַא

 ןבָאה סרעגניז ,טדערעג ןיוש ןבָאה רענדער .טנוװָא-הרכזה רעשזדָאל ַא

 םולבנעזָאר יאמש טפור ןעמ ןוא -- טנעיילעג ןבָאה סרעביירש .,ןעגנוזעג

 סע ווו ,טלוּפ-רענדער םוצ טליצ רע ןוא ,ףױרַא טייג רע .ןריטיצער םוצ

 -גָאטימ טימ ןטכױלַאב יו קיטכיל ױזַא זיא עניב יד .ןָאפָארקימ רעד ָאד זיא
 יד רָאנ טעז יאמש רעבָא ,ףרַאש ןוא ךעלטייד ןכַאז ןוא רעמינּפ עלַא ,ןוז

 זַא ןעמ טליפ ,טלוּפ םוצ ןייגוצוצ טָאטש ןוא --- טייג ,טייג רע ןוא ןייש

 ןענַאטשעג טלָאװ רע יוװ ,ןייגוצרעבירַא םיא רעביא ךיז טסעמרַאפ רע
 ןוא -- קערש רַאפ ןייא םעטָא םעד שממ טלַאה םלוע רעצנַאג רעד .. .רעטייוו

 רע טלעטש -- רעלטסניק םוצ ןגָארטעגרעבירַא ךיז טלָאװ קערש יד טָא יו

 "עגר ןעגנולצולּפ םעד ןיא .טלוּפ םעד טנעה יד טימ ּפָא טכוז ןוא ּפָא ךיז

 רעד ןופ טייקיזיר יד טליפרעד רע טָאה עסַאמ רעד ןופ ןגייוושטיוט ןעגנַאל

 רעדיל ןצפופ יד ןופ דיל ַא טריטיצער טָאה רע ןוא ,ךיז רַאפ םלוע לָאצ

 -עצַאק קחצי שזדָאל ןופ שודק םעד ןופ ייקלָאפ ןשידיי ןטעגרהעגסיוא,, ןופ

 עריא טנזיוטפניפ יד ןופ בל דע ןעגנַאגעג ןענעז רעטרעוו יד ןוא .ןָאסלענ

 יד ןופ םימשה בל דע ץרַאה ןוא טימעג רעייז ךרוד ןוא ,לַאז-ןטרָאג ןיא

 ןיוש זיא טָא ןוא .,.,למיה ןקיטכַאנ ןיא ןרעטש טנזיוטפניפ לָאמ טנזיוטפניפ

 סָאװ ,דרעפ יד וצ שודק-רעטכיד ןופ גנודנעוו יד -- דיל ןופ לַאניפ רעד

 םייב זיא דיל סָאד --- ץַאלּפ-גַאלשמוא םעד וצ 'יןדיי טימ רענעגעוו,, ןריפ

 ןייז ןופ טינעז ,תוחוכ ענייז ןופ ףוס םייב רָאטַאטיצער רעד ןוא ףוס

 : עמיטש רעקרַאטש

 ,ךיז דליו טעשזריהעצ טלָאװ ריא -- טסייו ריא ןעוו -- דרעפ -- יא

 ,טלעטשעג ךיז

 ,טנעה יו עטששרעדָאּפ יד סיפ יד ןוא -- סיפ יד ,עטשרעטניה יד ףיוא

 ,טלעוו רעצנַאג רעד רַאפ גנולפייווצרַאפ ןיא ןכָארברַאפ עכעלשטנעמ יוװ

 -- -- טנעקעג רעמ טשינ ךיז ןעיירד ןטלָאוװ ייז ,עקידנור רעדער יד ןוא

1957 
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 א מ כָא ר בייל

 -כרוד .יקצעיװָאזַאמ קסנימ ןיא 1918 רָאי ןיא ןריובעג

 ןטירד ןופ ןרָאי יד ןיא םונהיג ירודמ העבש טכַאמעג

 1950 טניז .עּפָארײא-ברעמ ןיא המחלמ רעד ךָאנ .ןברוח

 ,םילשורי ןיא טניווו ,לארשי תנידמ ןיא

 ,םידיחי עשידיי יד ,בושיי רעשידיי ַא וװ םוטעמוא טנייה ָאד ןענעז ייז

 רעד ןופ לגענ ןוא ןייצ יד ןיא ןברוח ןטירד םעד ןטילעגרעביא ןבָאה סָאװ

 יװ -- ךיז טכַאד -- רעמ רעבָא .טבעלעגרעביא -- ןוא ,ןיילַא עטכישעג

 ,טייקיסעמצעזעג ןייז טָאה סע ןוא ,לארשי תנידמ ןיא ָאד ייז ןענעז ,םוטעמוא
 ּוצ תוכייש ַא ךיוא טָאה עיצרָאּפָארּפ עבלעז יד .לַאּפוצ ןייק טשינ זיא סע

 יד ךָאנ רעביירש ןרָאװעג ןענעז סָאװ עכלעזַא רעדָא ,ןדיי ייב רעביירש

 ,ןברוח ןיא ןעגנובעלרעביא

 טימ טלעװ עשידיי יד טרעדורעגפיוא שממ ןבָאה סָאװ ,יד ןופ רענייא

 קרעוו ןייז טימ ןַאמכָאר בייל זיא -- ןברוח ןטירד םעד ןגעוו רעכיב ערעייז

 ןייז טרעיומעגנייא ןרָאי ןופ עטכישעג יד ,"ןבעל וטסלָאז טולב ןייד ןיא;

 טָאה סָאװ ,טסולדרָאמנדיי ןופ עילאווכ יד ןרעיודוצרעביא ןפוא םעד ףיוא

 ,עּפָאריײא ץנַאג גנַאל ןרָאי טקנעװשעג

 ױזַאװ ןלעטשוצרָאפ ךיז רעווש סיּפע זיא ,קרעװ סנַאמכָאר וטסנעייל
 -- טלעטשעגרָאפ םרא ךיז טָאה ןעמ ץלַא יווװ רעבָא .סיוא טעז רבחמ רעד

 ,םינּפ ַאזַא .לענש ןוא גנירג ,רע זיא גנוי שילגניי .סיוא רע טעז שרעדנַא

 ןעמ טנעקרעד -- טענורב טשינ ןוא שיטימעס טשינ זיא סע שטָאכ סָאװ

 ןגיוא יד ָא טָא ןטַארַאפ ןגיוא יד .םינּפ שידיי ַא זיא סע זַא ,דלַאנ רעבָא

 -מַארט ןיא טכוזעג ױזַא ןבָאה "סעקינװָאצלַאמש,, עשיליוּפ יד סָאװ ,ןגיוא יד
 .יצַאנ םעד רעקוצ טנופ ַא רַאפ ןפיוקרַאפ וצ ייז ידכ ,ןסָאג יד ףיוא ןוא יַאוװ

 ךיז טָאה ,ןגיוא עכלעזַא טָאה סָאװ ,רענייא סָאװרַאפ רָאלק ןיוש זיא סע ןוא

 ,סעקינװָאצלַאמש יד ןופ קילב םעד רַאפ ןרעיומרַאפ טזומעג

 לת ןיא ,ךיא ןוא ןַאמכָאר בייל -- טנגעגַאב לָאמ ךסַא ךיז ןבָאה רימ

 רעד ןיא ןוא ,בוטש ןייז ןיא ,םילשורי:ברעמ ןיא ;בוטש ןיימ ןיא ,ביבא

 ןויצ לוק, םעד ןיא טקיטפעשַאב זיא ןַאמכָאר רעכלעוו ןיא ,עיצַאטסיָאידַאר
 ,ןושל עמַאמ ןיא !!הלוגל

 ןַאמכָאר טָאה -- ןזעוועג "?טרָאד , ןענעז סָאװ ,ערעדנַא יו שרעדנַא
 םעד ןיא טכוז רע .ןדער וצ י!טרָאד ,, םעד ןגעוו ןטימעגסיוא טשינ לָאמנייק
 ןייז ןקיטסעפַאב וצ טכוז רע .ַאמוַארט רעגנַאל -ןרָאי ַא ןופ טסיירט ַא ןדער
 לָאמַאכָאנ רעמ ןיוש ןעק סע ןוא ןזעוועג ןיוש זיא עטסגרע סָאד זַא ,עזעט
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 -- ןיילַא טלעוו יד וליפַא -- ןצינערג טָאה טלעוו רעד ןיא ץלַא .ןעמוק טשינ

 טנװֶא ןצנַאג ַא םילשורי ןיא רימ ןענעז לָאמנייא -- ןצינערג ,ןצינערג

 ,טריפעג ןַאמכָאר ךימ טָאה -- םילשורי ןעק ךיא שטָאכ ,ןעגנַאגעגמורַא

 טָאה רע רָאנ ווו -- ןרָאװעג ןוטעגּפָא םיא טלָאװ ףושיכ ַא יו ױזַא ןוא

 רעד ןופ ץינערג רעשיבַארַא רעד וצ ןעמוקעגסיוא רע זיא טריפעג ךימ

 רענעי ןופ ןענייו דניק ַא טרעהעג רימ ןבָאה ָאד ...טָאטש רענעטינשעצ

 רעד ףיא טפלעה ַא טסקַאװ סָאװ ,םיוב ַא ןעזעג רימ ןבָאה ָאד ןוא .טייז

 רעגייז ַא טרעהעג רימ ןבָאה ָאד ןוא .ץינערג טייז רענעי ףיוא טפלעה ַא ןוא

 ,לקניוו ןקידלושמוא ןַא ןעזעג רימ ןבָאה ָאד ןוא .טייז רענעי ןופ ןעגנילק
 רימ ןעעז טרָאד ןוא ,ןרָאװעג ןסָאשרעד דניק ַא זיא קירוצ גנַאל טשינ ווו
 ןגיוב סיוא לייפ טילפ קע םענעזָאלעגּפָארַא ןַא טימ טנוח ַא יו גנולצולּפ

 ַא טוט רע זַא ,טסוװעג טלָאװ רע יוז ,ץינערג טייז רענעי ףיוא רעבירַא

 ןקידרדסכ םעד טָא רעביא ןיילַא ךיז טרעדנווװ ןַאמכָאר ...ךַאז ענעטָאברַאפ

 טסייוו רע זא ,הדומ רימ זיא רע ןוא ץינערג רעד ןבענ גנאג"ןקאזגיז

 טשינ סָאװ ,טסַאג רעטשרע רעד טשינ ןיב ךיא -- זיא סָאד סָאװ טשינ
 ...עיניל-ץינערג רעד ףיוא רדסכ םיא רע טריפ קידנליװ

 ןבָאה רימ ןעוו ,ןזעועג טשַארעביא קידיירפ רימ ןענעז קיצרַאה יו

 -רושז ,עקידנרירביוו ןופ סעירעס רעביא ןעמָאנ סנַאמכָאר ןעזרעד גנולצולּפ

 ןיא לארשי תנידמ ןופ ןצנעדנַאּפסערָאק עקידרעפָאה ,עשירפ-שיטסילַאנ

 ןשיגַארט םעד טימ קיטייצכיילג זַא ,סע טסייה ,י'סטרעוװרָאפ,, רעקרָאי וינ

 םיא ןיא ןיוש ןלַאװק -- ןברוח ןטירד ןיא ןעגנובעלרעביא יד ןופ ףושיכ
 וצ ףיוא תודע ןַא רָאנ טשינ .ןצנעטָאּפ עשירעביירש ןופ ןעמָארטש עיינ

 ריפַא גנורעיומרַאפ רעד ןופ טנַאװ ַא רעטניה ןופ זיא ךוב-ןברוח ַא ןביירש
 ,רבח רעלופטעטעיּפ ַא וצרעד ןוא ,רעביירש רעשידיי ַא ךָאנ רָאנ --
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 (וָאניבַא) בוניב ר עשוהי

 ןיא קסניּפ ןופ טנגעג רעד ןיא ףרָאד ַא ןיא ןריובעג

 ןיא עיוַאנמיג רעשיערבעה ַא ןיא טנרעלעג ,1905 רָאי

 ,לארשי ץרא ןיא ןרָאי רעקיצנאווצ יד טניז ,ענליוו

 ןענַאהרַאפ ןוא טרָאװ רעייז ןיא טַאט רעייז סָאװ ,רעטכיד ןענַאהרַאפ

 סָאװ ,רעטכיד ןענַאהרַאפ ןוא --- טַאט רעייז זיא טרָאװ רעייז סָאװ ,רעטכיד

 רעד טייג סע לעלַארַאּפ יװ ,לעלַארַאּפ ױזַא ייז ייב ןעייג טַאט ןוא טרָאװ

 ףירגַאב סַאזָאניּפס ןיא טײרּפשסיױא טובירטַא רעד ןוא ןעקנעד טובירטַא
 ןופ טשינ זיא רעטכיד עקיזָאד יד ןופ ךיירגינעק סָאד .ץנַאטסבוס רעד ןופ

 סָאד זיא ןטייקכעלקריוו עלַאמרָאנ יד ןופ טלעוו רעד ןיא תמחמ .טלעוו רעד

 טשינ זיא סע זַא ןדער עלַא .םעװקַאב טלײטעגּפָא טַאט רעד ןופ טרָאװ

 ,ױזַא ָאי זיא סע זַא ,ןסייוו עלַא רעבָא ,ױזַא

 -תירבע םעד ןופ טנעיילעג לסיב ַא ןרָאי ןופ ףיולרַאפ ןיא בָאה ךיא

 רָאג ןוא טנעיײלעגנָא ךיז םיא ןגעוו לסיב שּפיה ַא ,בוניבר עשוהי רעטכיד

 טנעָאנ םיא ןענעק סָאװ ,יד ןופ טרעהעגנָא ךיז םיא ןגעוו לסיב שּפיה ַא
 .ןרָאי =

 ,דנַאל ןופ ןופצ ןיא ,תבג ץוביק ןיא ןזעוועג לָאמ עכעלטע ןיב ךיא

 וליפא לָאמניײא .ץוביק ןיא ןזעוועג טשינ קילעפוצ זיא בוניבר עשוהי רעבָא

 ןועוועג זיא סע ןוא --- לָאמנייא ןוא .תוביס עשיגַארט בילוצ דנַאלסיוא ןיא

 זַא ,טגָאזעג ץוביק ןיא רימ ןעמ טָאה -- געט עליק ןוא עקידנגער ןיא

 ףירצ-בלַאה םעד ןיא טנגעגַאב ךיז ןבָאה רימ .םייה רעד ןיא ָאד זיא בוניבר

 .ןייטשריב לסָאי קינצוביק רע'תבג ןוא רעביירש םעד ןופ זיױה-בלַאה ןוא

 טּפוזעג ןוא ןגיוושעג ךסַא ןוא ןלוטש עקירעדינ ףיוא ןסעזעג עלַא ןענעז רימ

 ףסיבעגוצ ךעלכיק-טרַאדנַאטס עשיצוביק טימ .,עירָאקיצ עשיצוביק

 ַא ןופ םש ַא ןוא 'יץוביק רעקסניּפ רעד, ןעמָאנוצ ַא טָאה תבג ץוביק

 ,טנװא םענעי ןיא רעבָא .הביס ַא ָאד זיא אמתסמ .,ץַאלּפ !!ןשיטסישידיי,

 רעד טָא ןוא םש רעד טָא טָאה בוניבר עשוהי ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא

 ןעמ סָאװ ןגעוו ,לסיב סָאד ןוא ,טליּפשעג טשינ לָאר םוש ןייק ןעמָאנוצ

 ,םעד םורַא טיירדעג טשינ ךיז טָאה ,טדערעג טָאה

 סָאװ ,רעביירש יד וצ רעמ ןיילַא ךיא גנַאלַאב יצ טשינ סייוו ךיא
 יו יַאס ,טרָאװ רעייז זיא טַאט סָאװ ,ענעי וצ רעדָא ,טַאט רעייז זיא טרָאװ
 ךיז ןרָאי רעקנילדנעצ ליפ ךָאנ טשיוװרַאפ ןיוש קרַאטש ןצינערג יד ןענעז
 טייהנזעװנָא רעד ןיא ,רעבָא ָאד .סעקנישַאמ-ביירש טימ ןוא ריּפַאּפ טימ ןרבח
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 ןעמונעגמורַא ןוא טקורַאפ לקניוו ַא ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ,רעטכיד םעד ןופ

 בָאה -- ןגיוא יד ןיא ןדייל ַא ,הביס רערעדנוזַאב ַא רָאג בילוצ --- ןטָאש טימ
 ןופ ןטנעמעלע ,טנעמעלע טימ שינעגעגַאב םינּפ לא םינּפ ַא טליפעג ךיא

 עמַאמ ַא יװ טזייּפש סָאװ יד ...דרע ןופ ,טעברַא ןופ ,ןדייל ןופ ,ןבעל

 ןופ ,טיוט ןופ ,טייקכעלגנעגרַאפ ןופ ,רעקיגיוא-טנזיוט רעד יו טסערפ ןוא
 .טייקיבייא

 -- רעבירש טרָאפ ןדער סָאװ ןגעו -- טדערעג טרָאפ ןבָאה רימ

 ןגעוו ,וליפַא שיערבעה ןוא שידיי ןגעוו ,ןעגנולייצרעד ןגעוו ןוא רעדיל ןגעוו

 .רעביירש עשיערבעה ןוא עשידיי יד ןופ ךיז ןענעק ןקיטייזנגעק ןּפַאנק םעד

 ןבָאה רימ .ןעיורפ ןוא רענעמ -- ןצוט ַא רשפא ןעמַאזוצ ןזעוועג ןענעז רימ

 עשוהי זא רָאנ .ןעמעלבָארּפ יילרעלא ןגעוו ןזעוועג חכוותמ לסיבא וליפא ךיז

 טדערעג טָאה רע .טרינָאּפָא טשינ רימ ןבָאה -- ןפורעגנָא ךיז טָאה בוניבר

 ןקיביײא םעד ןופ ,ןסיורד ןופ ץעגרע ןעמוקעג זיא לוק סָאד ,דימ ןוא ליטש

 ,קרַאטש יױזַא טליפ בוניבר םָאװ ,שטנעמ ןופ ןוא טלעװ רעד ןופ ןסיורד

 טשינ לָאז ןעמ זַא ,טנָאמרעד ,בגא ,טָאה רע .דייל ןייז יא ןוא דיירפ ןייז יא

 ַא זיא רע ,ךס ןייק ןדער טשינ טעװ רע סָאװ ,םיא וצ הנעט ןייק ןבָאה

 ,טעברַאעג רעדלעפ'ןייוו יד םורַא --- דלעפ ןיא ןזעוועג גָאט ןצנַאג

 ןוא דיל ןשיװצ קוליח רעפרַאש ַאזַא ןענַאהרַאפ זיא ןשטנעמ ייב רָאנ
 טייק ַא ,קַאוגיז ַא זיולב ייז ןענעז רוטַאנ רעד ןיא ,טיוט ןוא ןבעל ,דיירפ

 רעבָא .בוניבר יו רעסעב סע טסייוו ךָאנ רעוו .קיבייא ןוא קיבייא ןשיווצ

 םעד טָאה כוניבר -- ערעדנַא ןַא זיא ןבעלרעביא ןוא ךַאז ןייא זיא ןסיוו

 רעד וצ טייקטנעָאנ ךרוד טָאנ טימ ןייז וצ דחיתמ ךיז םענייז ןליוו ןשידיי
 ןייז ןופ ןבעל סָאד שממ ךיוא רָאנ ,ןבעגעגקעװַא ןבעל ןייז רָאנ טשינ ,דרע

 ,קלָאפ-ןכש ַא ןופ חאנש ןופ ןברק ַא ,טעמכ ךָאנ דניק ַא ,רעטכָאט

 ענייז ןופ םענייא ןיא וליפֲא ,בוניבר עשוהי טָאה טסיזמוא טשינ

 "קמע ןיא טסברַאה; רעדיל עטסנדָאלעגנָא ןבעל טימ ןוא עטסשידרע

 : ןבירשעג
 .,דרע רעד ןופ ךָאנ טייוו זיא קילג סָאד
 .עטנעמ ןופ שטנעמ זיא'ס טייו יװ

 ןײרַא טכַאנ רעד ןיא גנַאל ךָאנ רימ ןבָאה -- קעװַא זיא בוניבר זַא

 ןוא רעטכיז :רקיע רעד ןוא ,טײהרַאװ ןוא גנוטכיד ןגעו טדערעג

 .טײהרַאװ

156 



 595 ןָאקיסקעל ןיימ

 ןיבור לארשי .רד

 1921 .,1890 ,דנַאלסורסיײװ ,שטיװָאקסָאדַאר ןיא ןריובעג

 ,ןילרעב ןיא טניווװעג ןטייצ ,עּפָאריײא רעביא סעזייר ,ןליוּפ

 ,1954 ץרעמ ןברָאטשעג ,לארשי ץרא ןיא 1920 טניז

 ןייק ןעמוק ןיימ ךָאנ ןרָאי עטשרע עמַאס יד ןופ טנעקעג םיא בָאה ךיא

 רָאג -- ךיז טכַאד -- טלָאמעד ךָאנ זיא רע .ןיבור לארשי ,רד םעד ,עשרַאװ
 ןענַאהרַאפ ,ןפורעג ױזַא ןיוש םיא טָאה ןעמ רעבָא .ןזעוועג טשינ רָאטקָאד ןייק

 ןטימ זילב ייז טפור ןעמ רָאנ ,ןטַארָאטקָאד ןביז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 וצ וצ ךיז טעּפעשט רָאטקָאד רעד טָא סָאװ ,ערעדנַא ןוא ,ןעמָאנ-החּפשמ

 לארשי ןוא .ּפָא טשינ רעמ ןיוש טזָאל ןוא טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב יז

 ,רָאטקָאד טימ ןעמַאזוצ טייג ןיבור

 טימעג ךיז טָאה רע ןוא ,ןיבור לארשי .רד ,ןײלַא ורמוא יד ןזעוװעג זיא רע

 רדסכ טָאה רע .ןפראווצפיורַא ריד ףיוא ךיוא ורמוא יד תוחוכ עלַא טימ

 ,ךיז וצ .עכעלטפַאשלעזעג רָאנ ,עכעלנעזרעפ ןייק טשינ -- תונעט טַאהעג
 ןייק טשינ ,טרעדנַאװעג רדסכ ורמוא ןייז ןיא טָאה רע ,ןעמעלַא וצ ,ריד וצ

 ןיא םיא טספערט .טרעדנַאװעג טרָאפ ןוא טכַאמעג סעזייר-טלעוו עסיורג
 -- טשינ סיּפע םיא טעז ןעמ סָאװ ,ךיז טסרעדנווװ וד ןוא עשרַאװ ןיא סַאג

 ןיא ןיוש טניוװ רע זַא ,טשינ טסייוו וד ױזַאיװ רעמ ךָאנ ךיז רע טרעדנווו

 ןיא טפָא רעייז םיא טסעז וד זַא ,ךיז טכַאמ לָאמ שרעדנַא ןַא ןוא .ענליוו

 ,ןילרעב ןיא רָאג ןתמא רעד ןיא טניוװ רע רעבָא ,עשרַאװ

 -ײטרַאּפ .ס .ס רעד טימ טריאיצָאסַא ךיז טָאה ןיבור לארשי .,רד
 -םַארגָארּפ יד ןרָאװעג טרעלקעגפיוא רימ ןענעז סע ליפיוו .עטקינייארַאפ

 ןייטשרַאפ טנעקעג טשינ לָאמנייק ייז ךיא בָאה ,ײטרַאּפ רעד ןופ ןטקנוּפ

 טּפשמרַאפ זיא ײטרַאּפ עקיזָאד יד זַא ,טסוװעג ךַאז ןייא רָאנ בָאה ךיא
 סע שטָאכ ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא ײטרַאּפ עטסנעלק יד ןייז וצ קיביײא

 ןזעוועג זיא סע .ןטייקכעלנעזרעּפ עקידוװעעזנָא ץנַאג טגנַאלַאב ריא וצ ןבָאה

 רעסיורג ַא סיּפע ףיוא טיובעג ןזעוועג זיא םַארגָארּפ ריא סָאװ ,ײטרַאּפ ַא

 זיא יז זַא ,טדערעגנייא רַאפרעד ךיז טָאה יז ןוא ןבעל ןשידיי ןיא הרשּפ
 עשידיי יד ריא וצ טרעהעג רַאפרעד ןוא עטסקידתמא ןוא עטסטכערעג יד

 יד .ןעײטרַאּפ ערעדנַא וצ טרעהעג טָאה טלעוו עשידיי יד רעבָא -- טלעוו

 םזידנוב ןופ עמגָאד רעד ןשיװצ ןייז טפרַאדעג אמתסמ טָאה הרשּפ עסיורג

 ייוצ יד ןשיווצ הרשּפ יד זַא ,זיא תמא רעד .םזינויצ ןופ עמגָאד רעד ןוא

 יד עקַאט טגנַאלַאב ריא וצ ןוא טכוזעג טנייה וליּפַא ךָאנ טרעװ סעמגָאד
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 ןקיטציא ןיא סָאד טָאה תוכייש ַא רַאפ סָאװ רעבָא --- טלעוו עשידיי עצנַאג

 !ןיבור לארשי .רד םוצ טנעמָאמ

 ןזעוועג ןיבור .רד םייב זיא !יעטקיניײארַאפ,, יד וצ טייקירעהעגוצ יד

 רע זיא עייר רעטשרע רעד ןיא ,גנַאר ןטייווצ ַא ןופ ךַאז ַא ןתמא רעד ןיא

 עקידארומ יד קנעדעג ךיא ןוא גָאלָאכיסּפ-רעדניק ַא ןוא גָאגַאדעּפ ַא ןזעוװעג

 -ַאדעּפ םעד ףיוא טריפעג םיא טימ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןתקולחמ עשיגָאגַאדעּפ

 עשרַאװ ןיא עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידיי רעלַארטנעצ רעד ןופ טַאר ןשיגָאג

 יד טימ ,םינּפ עכעלטייד ,עזעוורענ סָאד ,דוי לש וצוק ןשיגָאגַאדעּפ ַא בילוצ

 רדסכ טָאה רע ,טציהעג ךיז טָאה ,ןיבור .רד ןופ ןגיוא עטלוב וצ לסיבַא

 *קעלַאיד רעטנכייצעגסיוא ןַא ןזעוועג רע זיא ןדער ןיא .טרָאװ ַא ןעמונעג

 יד ךיז טָאה טכַאנײב טעּפש זַא ןוא .ןביירש ןיא ױזַא טשינ --- רעקיט

 זיא ונ :טקוקעגמורַא לָאמנייא טשינ ךיז ןעמ טָאה -- טקידנעעג עטַאבעד

 ןוא רוד ןקיבױלג"װיַאנ םענעי ןופ ךרד רעד ןזעװעג זיא ױזַא רעבָא ? סָאװ

 .עייר רעטשרע רעד ןיא םכותב ןיבור .רד

 ןוא .לארשי תנידמ ,1950 זיא טָא ןוא .ןעזעג טשינ םיא ןרָאי עגנַאל

 טרעיודעג טונימ עכעלטע .טשינ ךיז ןטייב ןשטנעמ .ָאד זיא ןיבור ,רד

 .רד ןוא ןרָאי רעקילדנעצ ענעגנַאגרַאפ יד ןופ טרָאּפַאר רעקיטייזנגעק רעד

 עשידיי וצ -- הנעט עכעלטפַאשלעזעג ַא סיּפע רעדיוװ ןיוש טָאה ןיבור

 ןיבור .רד .הביסמ-רעביירש ַא זיא טָא ןוא .טרפב רימ וצ ןוא ללכב רעביירש

 קידנעטש ףיוא לארשי ןייק ןעמוק רעביירש עשידיי עלַא טפור רע .טדער

 רענייק זַא ,רע טנרָאװ ןפור םעד טימ ןעמַאזוצ רעבָא .ךימ ךיוא םכותב ןוא

 עלַא ךיז ןקוק רימ ...ןשרעה ָאד טעװ רע זַא ,ןדערנייא טשינ ךיז לָאז

 ,ורמוא עקיבייא .גָאלָאכיסּפ לקיטש ַא ךיוא ןיב ,יײטשרַאפ ךיא רעבָא .רעביא

 טָאה ןיבור .ןריטלָאװער קיביײא רעבירעד ,ןכיירגרעד טשינ ,טייקנדירפוצמוא

 "לוש ַא ןזעוועג זיא רע ,לארשי ןיא ןטסָאּפ-סגנודליב ןקיטכיוװ ַא טַאהעג

 טַאהעג ביל טָאה רע ,טריטלָאװער רע טָאה ָאד ךיוא רעבָא ,רָאטקעּפסניא

 ןוא .סמענעי ןריפסיוא טשינ ןוא ןעמַארגָארּפ עשיגָאגַאדעּפ ןכַאמ וצ ןיילַא

 ןייז ןגעק -- טריטלָאװער טציא ןיבור לארשי .רד טָאה סיּפע ןגעק ךָאנ

 זיא סָאד זַא ,טסוװעג טָאה רע ןכלעוו ןגעוו ,!רָאמוט, םעד ןגעק ,קנערק

 וצ לסיבַא יד טימ םינּפ עכעלטייד ,עזעוורענ סָאד ...םינָאדועסּפ ַא רָאנ

 ךיא זַא -- -- .ןוורענ לטניב רעגָאמ ַא ןזעוועג ןיוש טציא זיא ןגיוא עטלוב
 זיא .טבעלעג טשינ ןיבור לארשי ןיוש טָאה ,לארשי ןייק ןעמוקעג רעדיוװ ןיב

 ןיא רבק ןייז ףיוא הבצמ יד ןקעדּפָא סָאד ןייזוצייב ןעמוקעגסיוא ךָאנ רָאנ
 ַא ןַאמ רעגנוי ַא ,קינצוביק ַא ,ןוז ןייז ןענַאטשעג זיא רבק םייב .ביבא לת

 ,ןרמוא קיטש ןייא --- רעטָאפ ןייז ןופ הריתס עלופ ַא .זיר
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 ןייטשניבור ןבואר

 ,טנגעג רענװָאק ,ןַאיטוא ןיא 1891 רָאי ןיא ןריובעג

 טָאה .ענוװָאק ןיא רעטעּפש ,עװקסָאמ ןיא ןרָאי טניווועג
 -טעּפ ןיא טעטיזרעווינוא רעד ףיוא קיטסירוי טרידוטש

 .ביבא לת ןיא טניווװ ,לארשי ץרא ןיא 1946 טניז ,דַארגָאר

 ןכעלרעסיוא ןיא ױזַא ,רעשיטקַאט ַא ןוא רעליטש ַא ,דיי רעקיאוד ַא
 רעבָא ,קַאװטיל א עקַאט זיא רע .ןעגנולדנַאה ענייז ןיא ױזַא ןוא ןעזסיוא

 רענליו יד ןענעז .קַאװטיל רענװָאק ַא ,ןציּפש עפרַאש ןָא קַאװטיל ַא
 סעקַאװטיל רענוװָאק יד ןענעז ,חרזמ טימ עטיל ןופ גנושימ ַא סעקַאװטיל

 ָאד ןדער רימ .טעטש עסיורג טימ ,ברעמ טימ עטיל ןופ גנושימ ַא
 .ַא ןופ טנעלַאט ןטימ ןרָאװעג ןריובעג זיא סָאװ ,ןייטשניבור ןבואר ןגעוו

 תולג ןיא רָאטקַאדער ַא ןרָאי עגנַאל ןזעוועג עקַאט זיא רע ןוא רָאטקַאדער
 ןופ טשינ לארשי ןיא רעבָא ,לארשי תנידמ ןיא רָאטקַאדער ַא טציא זיא רע ןוא

 רע זַא וליפַא ,ןזח רעטוג ַא יו ױזַא --- קיטכיוו טשינ זיא סע .גנוטיײצגָאט ןייק

 רָאטקַאדער ַא טביילב ױזַא ,ןזח ַא טביילב --- דומע ןייק טשינ קילעפוצ טָאה

 ,גנוטייצגָאט ַא ןָא וליפַא ,רָאטקַאדער ַא --

 ,טנייפ רעיז טָאה רע ןוא -- ןעזסיוא ןיא טקערָאק ןוא שיטַאבעלַאב
 ,רעביירש עשידיי םירבח רקיע רעד ,ךיז ןשיוצ םולש טשינ זיא ןעמ זַא
 ןשטנעמ ןשיװצ זַא ,טײטשרַאפ רֶע ,ןייטשרַאפ טשינ רָאג סע ןעק רע

 רעבָא -- ןבעל סָאד זיא סָאד ,תועד-יקולח ןייז ןפרַאד ,טרפב םירבח ,ללכב

 ןגירק סָאד וליפַא טנייפ טָאה ןייטשניבור ןבואר ךָאד המ זיא ? ךיז ןגירק

 ...ןלצל אנמחר .רָאג תומחלמ עתמא ןריפ ,ךיז ןגָאלש ןכש לכמ -- ךיז

 םעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןייטשניבור ןבואר טרעוװ ?טָאג טוט עשזָאװ
 רע לייוו -- תירבע ןיא ןוא שידיי ןיא -- סױרַא טיג סע סָאװ ,ןיטעלוב

 תנידמ ןופ םוירעטסינימ-סגירק סָאד -- שידיי יו טוג ױזַא תירבע ןעק
 ,לארשי

 ךימ טָאה ,ןײרַאפ-רעביירש ןשידיי ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ךָאנ ,לָאמנייא
 טָאה רע -- עפַאק ןליטש ַא ןיא עוװַאק לזעלג ַא ףיוא ןטעברַאפ ןייטשניבור

 רע זַא ,גרָאז רעסיורג טימ טדערעג טָאה רע ןוא ,ןדער וצ סיּפע רימ טימ
 ןשיווצ םולש ןייק ָאטשינ זיא טייצ רעגנַאל ַא טניז ןיוש זַא ,טקרעמַאב טָאה
 ָאד ןעמענ ערעייז ךעלריטַאנ ןלעוװו רימ .ןועמש ןוא ןבואר ...םירבח יד
 .הקולחמ רעד בילוצ טכענ יד ןפָאלש טשינ טושּפ ןעק רע .ןפורנָא טשינ

 זיא -- רע יו םולש ףדוד ַאזַא ןיב ךיא ךיוא זַא ,טקרעמעג טָאה רע ןוא
 ןשיגעטַארטס ַא ןטעברַאסיוא ןלָאז עדייב רימ זַא ,טכער יװ רעמ טשינ
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 גנַאל ןופ זַא ,סיוא טזייוו --- ןוא .םירבח ייווצ יד ןשיווצ םולש ןופ ןַאלּפ

 ,געטַארטס רעטוג ַא ןרָאװעג ,ר ןבואר זיא םוירעטסינימ-סגירק ןיא ןטעברַא

 ""םולש ַא ןכָארבעגסױא ,, גנולצולּפ זיא סע ןוא ןבעגעגנייא ךיז טָאה ןַאלּפ ןייז

 ,עטנָאמרעד טשינ -- עטנָאמרעד יד ןשיווצ

 ןופ לכײט םעד ןיא רעסַאװ ןיא שיפ ַא שממ זיא ןייטשניבור ןבואר
 .קיטילָאּפ רעלַאקָאל ןיא ךיוא ןוא קיטילָאּפ-טלעװ ...רעקידלארשי רעד

 רעבָא ,ןגייוושרַאפ ןופ טשינרָאג ןיוש טלַאה רע ,ןגָאװצנײרַא ביל טָאה רע

 ןיא ןוא קַאנ ןייא ןיא ןטַאט ןטוג ַא ןופ פינק ַא יוװ ױזַא זיא גָאזנײרַא ןייז

 טרָאװ-עקליּפש ַא טימ ךָאטש ַא ךיוא רע טיג ױזַא .שוק ַא רעטייווצ רעד

 ַא טימ טקערטשעגסיױוא ןיוש זיא עטכער יד ןוא טנַאה רעקניל רעד טימ

 ,םכילע םולש ןקיצרַאה

 רעציזרָאפ ַא ןבָאה טפרַאדעג לארשי תנידמ ןיא ןבָאה רימ רָאנ ןעוו

 עסייה וצ ןכערבוצסיוא ןזעוועג לולע ןענעז סע ווו ,גנולמַאזרַאפ ַַא ףיוא

 ןיא ןדער וצרעד ךָאנ טפרַאדעג טָאה ןעמ ןעוו ,רקיע רעד ןוא --- םיחוכיוו

 .טריגעלעד רימ ןבָאה ןענייטשניבור ןבואר --- תונושל ייווצ

 ןשידיי ןפיוא .ר ןבואר טדער -- טנוװָא קיטיירפ ןדעי --- גנַאל-ןרָאי

 רעצנַאג ןייז ייב םורָאװ .העשד ינינעמ שממ ,ןיינ ,אמויד ינינעמ ָאידַאר

 רעקיאעפ רָאג ַא רע זיא ,סיוא ךיז טכַאד סע יו ,טייקליטש רעמַאזגנַאל

 םעד רָאט ןעמ ןוא ןליּפש טשינ ךיז ןעמ רָאט לארשי תנידמ ןיא .טסילַאנרושז
 סע טסייז ןייטשניבור ןוא םזימיטּפָא ןטסיזמוא ןיא ןגיוונייא טשינ םלוע

 רעצנַאג ריא ןיא זיא יז יװ עיצַאוטיס יד ןרעדליש ןעמ זומ .טוג וצ

 ,רוטַארעטיל-טלעוו רעד ןופ טָאדקענַא ןַא ,ל'יזח רמאמ ַא רעבָא .טייקברַאה

 סָאד טקנעדעג .שינרעטיב יד ןסיזרַאפ ליּפשטרָאװ ַא ,ץיוו רעלעוטקַא ןַא

 "ורַאב טימ רערעהוצ םעד טעלג סנייז לוק סָאד ןיוש ןוא .ןייטשניבור

 -- טלעוװו סטָאג ףיוא שדוק תבש סיּפע ךָאד זיא סע -- בגא -- ןוא .גנוקיא
 טנַאמרעד לארשי תנידמ ןיא תבש ןוא .ןבָאה ןעניז ןיא ךיוא סָאד ןעמ ףרַאד

 יד ןופ ףוס םוצ ,ןלױּפ ןיא יצ ,עטיל רעד ןיא תבש םעד לסיבַא טרָאפ

 ,רעשידָאלעמ ךָאנ לוק סנייטשניבור ןבואר טרעוו ןסעומשדָאידַאר עקיזָאד

 טימ סיוא סע טגנילק טָא ןוא -- שודיק טקידנע ןעמ יװ שממ ,רעקידנוגינ
 ,ןוחטב טימ לופ --- "םָאלַאש טַאבַאש , ןקיצרַאה ןייז
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 ןַארקרעקיצנַאד -- ןור השמ

 ךיז לארשי ץרא ןיא .1904 ןיא עשרַאװ ןיא ןריובעג

 "םורד ןוא ןופצ רעביא סעזייר ,1925 רָאי ןיא טצעזַאב

 ,ביבא לת ןיא טניווװ .עקירעמַא

 ןוילע דסחמ ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ טָאה טלעװ רעד ןיא ךַאפ סעדעי

 עלַאעדיא ןַא :ןעניז ןשינָאטַאלּפ ןיא .ךַאפ ןקיוָאד םעד רַאפ טמיטשַאב

 סעדעי ןוא .גנומיטשַאב רעד ןוא רעד רַאפ טלַאטשעג-ןשטנעמ ןיא םרָאפ

 ,בעוועג ןסיורג םעד ןופ לייט ַא טייקידנעוװטיונ טימ זיא טלעוו רעד ןיא ךַאפ

 טימ טָאה סָאװ ,ןור השמ ןוא .טפַאשלעזעג עכעלשטנעמ זיא סָאד סָאװ
 .רושז ַא זיא ,ןַארקרעקיצנַאד השמ ןסייהעג עשרַאװ ןיא ןעמָאנ ןלופ ןייז

 ןָא .ריציפַא-סגנודניברַאפ רענעריובעג ַא ךיוא םעד ץוח זיא סָאװ ,טסילַאנ

 -ַארַאּפ שממ ,זָאלטכַאמ טּפָא ןלַארענעג ןענעז ןריציפא-סגנודיבראפ עכלעזַא

 עשרַאװ ןיא ןור השמ זיא ,טשינ ךימ טרַאנ ןורכז ןיימ ליפיוו ףיוא .טריזיל

 ,םיובנירג קחצי טַאקָאװדַא ,לַארענעג ןשיטסינויצ םייב ריציפָא ןימ ַאזַא ןזעוועג
 יז רעבָא ,רעטנעמיגער ערעייז ןופ ןענָאפ יד ביל ןבָאה ןריציפָא עכלעזַא

 ןענערָאוװ ייז ןוא ןענָאפ-רעטעװ יד ףיוא גיוא ןַא ןפרַאװ ךיוא ןענעק

 עקידנעמוקנָא ,ןטניו יד ןופ גנוטכיר רעד ןגעוו ןלארענעג יד סנטייצַאב

 ערעייז ןייז וצ בירקמ ביל ןבָאה ןריציפָא יד טָא ,סמערוטש עכעלטפַאשלעזעג

 ןיא טלעטשעג טָאה החגשה יד סָאװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ בילוצ ןטייקיעפ

 שלופנרע יד סיוא טפָא ןריפ ןריציפָא עכלעזא .סעיציזַאּפ עקידנריפ-סיורג
 | ןטנַאטוידַא ןופ עלָאר ערעווש ןוא

 -עטיל רעװעשרַאװ ןיא ןעמוקנײרַא טפָא טגעלפ ןָארקרעקיצנַאד השמ

 . ןרָאװעג ןלעפעג םיא זיא ןינע רעד ןוא ,12 עיקצַאמָאלט ףיוא ןיירַאפ-ןטַאר

 רעד וצ יוװ םזינויצ ןוויולקסקע וצ ןגיוצעג רעכיג סע טָאה םיא רעבָא

 א ןיא רע טָאה טלָאמעד ןיוש ןוא .ןײרַאפ-ןטַארעטיל ןופ טייקיברַאפליפ
 ןיא 12 עיקצַאמָאלט ןימ ַאזַא ןגעו ןוטעג טכַארט א אמתסמ םולח ןטייוו
 ףוצר תעש ַא ןיא ,סיוא טזייו ,ןוטעג םולח ַא טָאה רע ןוא ...ביבא לת
 ,לארשי ץרא ןיײיק קעװַא זיא רע ןוא טרעידעג טשינ גנַאל וצ טָאה סע

 רעטכַאט עטמולחרַאפ ,עקנַאלש ,עכיוה יד ןעמונעגטימ ןיהַא טָאה רע ןוא
 .יורפ ןייז יו -- 12 עיקצַאמָאלט ןופ אינסכא לעב םעד ןופ

 ןופ טײקרעגָאמ רעד טימ רעגָאמ ,רעכיוה ןייק טשינ זיא ןור השמ

 ןיא קידנעטש ןוא ןעמעלַא ןוא ץלַא ןפרַאד סָאװ ,ןשטנעמ עקיאורמוא קיביײג
 רש טָאה ןבָאה ןעניז ןיא ץלַא קידנעטש םעד טָא בילוצ ןוא .ןבָאה ןעניז
 .טעברַא רעשיטסילַאנרושז טימ ןעמענרַאפ וצ ךיז ךסַא טייצ ןייק טשינ



 ןָאקיסקעל ןיימ 200

 ,רעסיורג ַא ,דלישטור תורדש ףיוא זיוה ןייש ַא ,1950 זיא טָא ןוא
 ,רעכױה ,רעליטש רעד :םיאנותעה תדוגא רעד ןופ לַאקָאל רעשימייה
 ןיא ןוא שידיי ןיא רעביירש ןוא טסילַאנרושז רעטמירַאב רעקידנעלכיימש
 ױזַא ,"רקונה ,, גנוטייצ רעשיטַאבעלַאב רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ,שיערבעה

 תירבע ףיוא טצעזעגרעביא עשרַאװ ןופ יטנעמָאמ,, רעקילָאמַא רעד יו

 טנעדיזערּפ ָאד זיא -- ןַאמטפעה ףסוי --- ביבא לת ןייק טריפעגרעביא ןוא

 -ַאי קיביא םעד ןופ טנַאטידַא רעד .רַאטערקעס רעד זיא ןור השמ ןוא

 יד בילוצ ,תוחילש יד ןעמענ ךיז ףיוא זומ רע רעבָא .לַארענעג ןקידנגָאז

 ,ןיינ : ןגָאז וצ לָאמַא ,ןיירַאפ ןופ ןסערעטניא

 .ןוא סיורג גונעג ןזעוועג זיא ייתדוגא,, רעד ןופ לָאקָאל רעד שטָאכ ןוא

 ןַא ןעיוב ףרַאד ןעמ זַא ,קנַאדעג םעד ןוטעג ףרָאװ ַא ץימע טָאה .,ןייש
 ןופ רענָאיּפ ןסיורג םעד ןופ ןעמָאנ ןפיוא ,בולוקוס תיב סע ןפור .זיוה ןגייא
 ןור השמ ןזעיציבמַא םעד ןיא זיא קנַאדעג רעד .םזילַאנרושז ןשיערבעה

 עיידיא רעד בילוצ סעזייר עסיורג טכַאמ רע .סקיפ-עעדיא ןַא יו ןיײרַא

 רעד ןופ טייו טשינ ,ץַאלּפ ַא טרעכיזעג טרעװו סע ,בולוקוס תיב ןופ

 ןדיי ייב רוטלוק רעד ןופ רעטנעצ רעד זיא ללכב לארשי ביוא .המיבה
 יד ןופ רעטנעצ רעד המיבה רעד םורַא ץַאלּפ רעד זיא ,טלעו רעד ןוא

 .םורד ןוא ןופצ ,עקירעמַא טכוזַאב ןור .לארשי ןיא סעיצוטיטסניא-רוטלוק

 ןיא יבצ ןב קחצי טנעדיזערּפ רעד .תיבה תכונח רעד ןיוש זיא טָא ןוא
 גנַאגקעװַא טעד ךָאנ םיאנותעה תדוגא רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ,םוידיזערּפ

 ,ףסא לאכימ רעקידמינּפ תרדה רעד -- ןַאמטפעה ףסוי ןופ קיביײא ףיוא
 ...רערעדנַא רעד ןופ ןור השמ ןוא טנעדיזערּפ-לארשי ןופ טייז ןייא ןופ

 ורמוא ןייז ,ּפָא ךיז טור ןוא טלכיימש ןור השמ .רָאװ ןרָאװעג זיא םולח רעד

 ריציפָא-סגנודניברַאפ זיױלב טציא זיא רע .העש ַא ףיוא טקיאורַאב זיא

 רעסיורג רעד ןוא 13 עיקצַאמָאלט ףיוא לָאמַא ,לָאמַא ץילב-םולח ןייז ןופ
 ,רענייא יוז ּפָא ךיז טור רע .ביבא לת ןופ רעטנעצ ןיא גנוכעלקריוורַאפ
 ןופ ןעורמוא עלַא .גרַאב:ץיּפש ןטמולחעגסיוא םעד טכיירגרעד טָאה סָאװ
 / .ןבעל ןיא העש עטסכעלקילג יד ,טניולעג ןבָאה סעקשזעטס עכעלרעפעג יד

1957 
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 ס עווי ר .א

 ,עשזמָאל ןיא ןריובעג .שטיווָאמיײנ םהרבא ןופ םינָאדועסּפ
 טניווװ .לארשי ץרא ןיא 1925 טניז ,1900 רָאי ןיא ,ןלױּפ

 ,ביבא לת ייב םולש תירק ןיא

 ןרָאװעג ןעמונעגניירַא ןושל ןשינַאּפש ןופ זיא שידיי ןשיניטנעגרַא ןיא
 סע ןענעז רימ יו ןעניז םעד ןיא טשינ רעבָא ,"ןרינָאּפמיא, טרָאװ ַא

 .ןרעו ןלעפעג ,גנורעדנוװַאב ןפורסיורַא -- ךרע ןַא קידנעניימ --- טניווװעג

 ,ךיז ןעגניווצפיורַא -- טניימ סָאד ןוא ...ןרינָאּפמיא ךיז :טרעיינ ןוא

 ױזַא ךיא ץיז .וז .ַא .א וטפיוא םענעגייא ןַא ,גנוניימ ענעגייא ןַא ןסערּפּפױרַא

 -- לארׂשי ץרא ןיא רעביירש ןשידיי םעד ןופ רעכיב רעטעלב ךיא ןוא

 ""שטיווָאמיײנ-סעוװויר .א,, ןעמָאנ ןייז ןביירש רע טגעלפ לָאמַא -- סעוויר .א

 -שיניטנעגרַא סָאד ןעניז ןפיוא ןעמוקעג רימ זיא ןיילַא ךיז ןופ סיּפע ןוא ---
 ,"ןרינָאּפמיא,, עשידיי

 ךיז ןרינַאּפמיא ןַא לכה ךסב ןביירש עצנַאג סָאד ךָאד זיא ךעלטנגייא

 ךיד טָאה רעוו םורָאװ ?יױזַא טשינ .ןעניז ןשידיי-שיניטנעגרַא ןיא --

 וד ?רעװ -- עקַאט ?ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל ןביירש טסלָאז וד ןטעבעג
 ןעלגילפ ךָאד ןבָאה רעדיל ןוא -- רעדיל יד ןופ ןדעי וצ ןוא ייז טסביירש

 וד ןוא ךעלעגיובנלע רָאּפ ַא וצ ְךָאנ וד טסעּפעשט ...רוטַאנ רעד ןופ

 ,עמַארד יד ,דיל סָאד רעסערג סָאװ ןוא .ןײרַא טלעוו רעד ןיא ייז טסקיש

 ןוא ךעלעגיובנלע יד ןייז ןזומ רעסערג ץלַא ,ןַאמָאר רעד ,גנולייצרעד יד

 ןעלגילפ יד יװ ,סנגיובנלע ערעוװש ןוא עסיורג ץנַאג זיב -- רעפרַאש ץלַא

 ,ןצינערג ןשיווצ ןַאבַאלש ַא ןופ

 ןענעז ךָאד ןוא .סנגיובנלע ןייק טשינ ןצנַאג ןיא טָאה סעוויר .א ןוא
 לָאמַא ןעמ טגירק סנגיובנלע ןָא ןצנַאג ןיא וליּפַא .סעמַאנסיוא ןענַאהרַאפ

 ׁשזַא זיא סָאװ ,םוסריפ םעד ןיא ןמיס ןטסעב םעד ןבָאה רימ .םוטריפ ךסַא

 ,גייווש עשטנָאב ןשימייה רעזדנוא ןופ ,רבד-םש רעטמירַאב-טלעוו ַא ןרָאװעג
 ייוצ רעדָא ,ךוב ַא ןבעגוצסױרַא ךָאד ןזיװַאב טָאה סעוויר .א ױזַאיװ

 .שודיח רעטסערג רעד זיא ןעגנולייצרעד ענייז טימ

 שיטסוקַא ןענעכייצ סע לעװ ךיא ?ןעזסיוא ןייז ןענעכייצ ךיא לָאז יו
 .ליטש זיא סע :זיולב רעטרעוו יירד טימ ןוא שיטּפָא טשינ ןוא

 ַא ןיא עּפורג רעשירַארעטיל רעניילק ַא וצ טגנַאלַאב רע טָאה לָאמַא
 טַאהעג טָאה עּפורג יד רעבָא .עשזמָאל ןיא --- ןליוּפ ןיא טָאטש רעניילק
 טָאה יז .רוטַארעטיל רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא ןעמָאנ ןטסקידלמוט םעד
 :טגנַאלַאב ריא וצ ןכָאה עליטש רעטיול אקווד ןוא ....'!ןופייט,, ןפורעג ךיז
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 עליטש רעייז ןופ רעטכיד רעד ,במָארַאז לאומש ,טסיאייסע ןַא ,קרַאמ ןרהא

 ןביײרשַאב ןעגנולייצרעד ענייז סָאװ ,רעלייצרעד רעד -- סעוויר .א ןוא רעדיל

 עטושּפ ןופ ןדייל עליטש -- טנעלַאט ןטכע טימ ןבײרשַאב ןוא --- בורל

 ןייק ןגָארטעגרעבירַא ךיז טָאה סעוויר יו ןרָאי ןיוש ןוא -- -- .ןדלעה

 ןגָארטעג ךיז ףיוא ךיוא רָאנ ןגָארטעגרעבירַא ךיז רָאנ טשינ ןוא לארשי ץרא

 .דיחי ןייז ןוא דנַאל ןופ תולזמ יד ָאד

 יד ףױא, גנולייצרעד ַא ָאד זיא יץנַאלפרעביא , ךוב סעסעוויר ןיא

 ןופ רעדלעפ יד ןּפאכראפ ןגעװ השעמ א זיא סע ."הנורש ןופ רעדלעפ

 ןענעז סרעּפַאכרַאפ יד ,לארשי ץרא ןיא ןטסינָאלַאק---לארשי ץרא עשטייד

 ןשיווצ ןוא .םזיצַאנ ןופ תונברק עטקערידמוא ןוא עטקעריד ,ןדיי ענעטילעג

 סָאד טָא ןיא שזַארימ ַא ,דילַאװניא-המחלמ ַא -- דלעה:טּפיוה רעד יז

 ןוא ןטַאדלָאס עשילגנע ןָא ןעמוק סע -- ַאנַאגרָאמ ַאטַאפ ַא ,ןּפַאכרַאפ

 רעייז .טסעטָארּפ ןָא טעמכ ןעייג ,ןעייג ייז ןוא .סרעּפַאכרַאפ יד ןביירטרַאפ

 ...רעמ טשינ ןוא שינעטכודסיוא ןַא ןזעוועג זיא קילג סָאד --- ןדייל זיא לרוג

 לָאמַא ןעמ טָאה ביבא לת ןיא רעביירש עשידיי ןופ ןיירַאפ ןיא זַא

 עקינייא זַא ,טקרעמַאב ןעמ טָאה ,םירבח יד ןופ המישר יד טקוקעגכרוד

 -רָאפ ןוא ווירב ןבירשעג ןעמ טָאה ,לבוי-ילעב 1956 רָאי םעד ןיא ןרעוו

 טלעטשעג ןבָאה ערעדנַא ,טגָאזעגּפָא ןבָאה עקינייא .ןטנװָא עקיסַאּפ טגיילעג

 ןיק סעוויר .א וצ לווירב ַא טריסערדַא טָאה ןעמ זַא רָאנ ,ןעגנוגנידַאב

 ןזעוועג םיכסמ דלַאב רע טָאה -- טניוװ רע ווו ,ביבא לת ייב םולש תירק

 טנװֶא םוצ זַא ,טַאהעג טשינ הנעט ןייק טָאה רע ןוא -- םיאנת םוש ןָא

 ןייק טָאה רע ןוא -- ןעמוקעג רעכוזַאב קינייוו ,תוביס ײלרעלַא בילוצ ,ןענעז

 ךייא ןעגנילק -- טשינ טָאה רע -- טשינ טָאה רע -- טַאהעג טשינ הנעט

 טרָאפ טָאה רע ןוא -- -- ?ץעגרע ןופ טנַאקַאב קרַאטש טשינ רעטרעוו יד

 ץרא ןופ ןבעל םענופ ןעגנולייצרעד עטוג ןוא עשיטנעטיוא ןבירשעגנָא

 זיא סָאװ ,שטנעמ ןקידנדייל ,םענשַאּפערָאה םעד ןופ לָאמעלַא ןוא --- לארשי

 ,טיובעג ןרעוו רעדנעל ןכלעוו ןופ לגיצ ַא יװ

)7 
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 רעלצניר םהרבא

 רעד ןיא ,ַארסַאו ַאנרָאד ןיא 1922 רָאי ןיא ןריובעג

 -- 1949 טניז .ץיווָאנרעשט ןיא עיזַאנמיג .עניוװָאקוב

 ,לארשי תנידמ ןיא -- ןרעּפיצ רעביא

 רעד זיא רע ,רעלצניר םהרבא ,סעומש ןיא רעטסרָאלק רעד זיא רע

 רעד ןיא רעקעטָאילביב ַא זיא רע .עיזעָאּפ ןייז ןיא רעטסכעלדנעטשרַאפמוא

 א רעײז זיא רע .הפיח ןיא ןטפַאשנסיו עשיטסינַאמוה רַאפ לושכיוה

 -טלעוו ןיא ןוא ןענילּפיצסיד עכעלטלעוז ןיא רקיע רעד ,רעטעדליבעג

 ןַא יו ,ךיז רע טָאה שילגנע .טוג -- ןכַארּפש עכעלטע ןעק רע .רוטַארעטיל

 ןיא רעדיל וליפַא טביירש רע זַא ,טנרעלעגסיוא טוג ױזַא ,טקאדידָאטיוא

 ןשירעטכיד ןייז סלַא שידיי ןבילקעגסיוא אקווד טָאה רע סָאװרַאפ ,שילגנע

 ,סעירָאעט ךסַא ללכב טָאה רע .ףיורעד עירָאעט עצנַאג ַא טָאה רע ? םוידעמ

 -- ןעק סָאװ ,רעטכָאט רעשידיי רעשידרפס ַא טימ טַאהעג הנותח טָאה רע
 ןוא רעטרַאצ ַא ןוא רעכיוה ַא זיא רע .שידיי טרָאוו ןייק טשינ -- ךעלריטַאנ

 זיא רע ,טייקידכעלייק וצ ץנעדנעט א טימ םיִנּפ ןפָא ןַא ןוא רעדנַאלב ַא

 טימ גנומענַאב ןיא לדייא רעייז זיא ןוא קידוועגייווש ןוא ךעלסַאלב לָאמעלַא

 זיא רע .טשינ ןיטולחל טעמכ טסע ...רע ןוא קידנליפטימ רעייז ,ןשטנעמ

 ,טכוזַאב זדנוא טָאה רע רָאנ ןעוו .טשינ טעמכ טסע ...רע רָאנ ,רעטנוזעג ַא

 טושּפ ןעמ זיא -- הביסמ ַא ייב םיא טימ ןפָארטעג ךיז ןבָאה ריִמ רעדָא

 .טשינרַאג שממ ,טשינרָאג ןסע טשינ ןייז בילוצ טגרָאזַאב ןזעוועג

 רענרעלַאטש ַא ןופ טײקטרַאּפשעגניא רעד טימ טרַאּפשעגניא רעבָא

 -עגנייא רעלצניר זיא ,ןפַאה םוצ ףיש ַא וצ טדניב ןעמ רעכלעוו טימ ,עניל

 טרָאװ סעדעי ףרַאד עיזעַאּפ ןיא .עיזעָאּפ רעד ןיא גנַאג ןייז ןיא טרַאּפש

 ןופ ןלָאבמיס ןיא ןוא ןטכענ ןופ ןטקַאפ ןיא טקיטסעפטנורגעג ױזַא ןייז

 ןענעק גנירג סע לָאז ןעמ זַא ,ןייז ךעלגעמ טשינרָאג ןעק סע זַא ,ןגרָאמ
 טקורד ןוא טביירש ןעמ ןוא טניווװועגוצ ךיז טָאה ןעמ רשאב .ןייטשרַאפ

 .ריא ֹוצ גנואיצַאב עקידנצעשגנירג ַא ןעמ טָאה -- ריּפַאּפ ףיוא עיזעָאּפ

 לָאמַא סע טָאה ןעמ יו --- ןייטש ןיא טקַאהעג עיזעָאּפ טלָאװ ןעמ ןעוו רעבָא

 ןסיו ןעמ טעװ טלָאמעד -- ןוט לָאמַא רעדיו סע טעוװ ןעמ ןוא ,ןוטעג

 יװ ןוא ,טרָאװ שיטעָאּפ ַא טביירש ןעמ זַא ,ןטכַארט ףרַאד ןעמ גנַאל יו

 םעד ןופ ןיימ םעד ןרירפישעד וצ ןטכַארט רעטעּפש ףרַאד ןעמ גנַאל
 ,.. טרָאװ

 ...טָאיללע ,סע .יט רעזדנוא ןעניז ןסיוועג ַא ןיא זיא רעלצניר םהרבא
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 .ךיוא זדנוא רע ןוא ןרעלצניר םהרבא ביל רעייז םיא ןבָאה רימ

 ןייק טשינ טָאה רע .זדנוא וצ טעטעיּפ טָאה רע .רוד ןרעטלע ןופ ָאד דער ךיא

 רעזדנוא ןיא ןענעז רימ .טייקכעלדנעטשרַאפ רעזדנוא בילוצ זדנוא וצ הנעט

 ףיוא טייצ ןייז ןיא זיא רע רעבָא .טרָא רעזדנוא ףיוא ןזעוועג טייצ

 ,טרָא ןייז
 ."לארשי גנוי,, ןופ רָאפפיונוצ ַא ףיוא ,רוגי ץוביק ןיא ןזעוועג זיא סע

 רעמענליײטנָא ערעטלע יד ,רימ -- גונעג תוירזכא ןזיװעגסױרַא ןבָאה רימ

 ןגנוי ןטוג םייב תושר ןגערפנָא ךָאנ ןבָאה רימ ןוא -- הפיסא רענעי ןופ

 וצ ףיוא לוטש-סגנורעפטנערַאפ ןימ ַא ףיוא טצעזעגקעװַא םיא ,ןרעלצניר
 ןייק ןזעוװעג טשינ הלילח ויא סע .דיל ַא סנייז ןופ ס'וקית יד ןרעפטנערַאפ

 ,לוטש-סגנורעפטנערַאפ ַא זיולב טרעיינ -- לוטש-סגנוקידלושַאב

 : גנורעפטנערַאפ וצ ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,תורוש יד ןענעז טָא

 גָאו עלופ ַא זיא ךשמה רעזדנוא

 ץכעגָאז ןטלדיפעג שירטעמיס טימ

 קיצנוק ַא ופ טנעה יד ןיא

 .טנעצָארּפ םענעפילשעג

 ןלָאמעצ טעוװ זחור רעד רָאנ

 -- רהוז רעזדנוא

 .רעכווו ןטרענייצעג רעזדנוא

 ףוס זיא זדנוא ןוא ליטש ןוא ףיט ןוא גנַאל טדערעג טָאה רעלצניר

 םידעפ יד ךיז ןענעז טייצ רעצרוק ַא ןיא רעבָא .ןרָאװעג רָאלק ףוס לכ

 .רעטרעוו זיולב ןרָאװעג רעדיו ןענעז רעטרעװ יד ןוא ןגיולפעצ רעדיוו

 סָאװ ,סָאד זדנוא וצ טדערעג טָאה ָאד זַא ,טליפעג רימ ןבָאה ךָאד ןוא

 רעד ןיא ךָאנ ןײלַא זיא סָאװ ,טרָאװ יינ ַא .?טרָאװ יינ ַא, טפור ןעמ
 רעדעי ןופ עידַאטסירוא יד זיא סָאװ ,עידַאטס ַא .והובו והות ןופ עידַאטס

 .שמוח ןופ תורוש עטשרע יד ןופ םיא ןענעק רימ סָאװ ,תמא ןַא ,טייקרָאלק
 ,ביבא לת ןיא זדנוא ייב טקיטכענעגרעביא לָאמַא טָאה רעלצניר םהרבא

 ןיא ןוא ,רָאלק טדערעג ןוא ןײרַא טכַאנ רעד ןיא גנַאל ןסעזעג ןענעז רימ
 .ןעקנירט וצ ייט זָאלג טכייל ַא ןזעוועג םיכסמ טָאה רע סָאװ םיוק .ףיט רעד
 ןוא טעברַאפ רעגעלעג סָאד ,ןענַאטשעגפױא ליטש רע זיא ירפ קרַאטש

 -קנעב ענדָאמ ַאזַא ןזָאלעגרעביא ןוא ...ןזעוועג ָאד טשינ יװ .ןדנווושרַאפ
 ?ףוס לכ ףוס -- רע זיא רעוו . ...ךיז ךָאנ טּפַאש

 ? תירבע ?שידיי ? גערב ַא וצ דיל ןייז ,טרָאװ ןייז ןגָארטרעד רע טעוװ

 ? שילגנע
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 ןומר יב צ ףסוי

 רָאי ןיא ,1889 רָאי ןיא קצָאלּפ ייב ןושזעיב ןיא ןריובעג

 ,לארשי ץרא ןייק ןעמוקעג 9

 רעדָא ,ןומר יבצ ףסוי רעטכיד ןזעיגילער ןשיערבעה םעד בָאה ךיא
 ןייק ןוא ןעזעג ןבעל ןיא לָאמנייא זיולב ,יבצ ףסוי בר םיא ןפור עלַא יו

 רעטייו ָאד זיא סָאװ ,סָאד ןוא טדערעגסױא טשינ םיא טימ טרָאװ ןייא
 וװ ,טנװָא ןשירַארעטיל ַא ןופ טכירַאב ַא רָאנ ךעלטנגייא זיא ,ןבירשעג

 ,טלַאטשעג-טּפיוה יד ןזעוועג זיא -- ןומר -- רע
 טעװ טנװֶא םעד ןוא םעד ןיא זַא ,ץיטָאנ ַא י"רבד, ןיא טקרעמַאב

 ןופ רַאוטָארט ןפיוא ךיא ןיב טָא ןוא .ןומר יבצ ףסוי דובכל הביסמ ַא ןייז

 -רָאפ ףרַאד הביסמ יד וװ ,לַאז םעניילק םוצ געוו ןפיוא ,גרָאעג ךלמ בוחר

 ןֶָא 1921 רָאי םעד ןופ ךָאנ טסווװעג ךיא בָאה ןומר יבצ ףסוי ןגעוו .ןעמוק

 ןבעגעגרעביא זיא טלעװ רעד ןופ עסערּפ רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא ןעוו

 תעשב ןטילעג טָאה רע סָאװ ,גנודנווװרַאפ רעקידארומ רעד ןגעוו ןרָאװעג
 עטשטנעמטנַא ,טלָאמעי ןופ ןכורבסױא-םָארגָאּפ עשיבַארַא עשידיי-יטנַא יד

 רעטרעוװ יד טיול -- ןבעל ןבילבעג זיא רע ןוא -- טנַאממוארַאפ םיא ןבָאה

 זַא ,ךיוא ךיא בָאה טסווװװעג .םירוסי ןופ ןבעל ַא -- ןוז םענעגייא ןייז ןופ

 "רוא רעייז ןיא רעדיל ןענעז רעדיל ענייז ,ןטלעז רעייז ,רעייז טביירש רע

 -- ןליפַא םיוק ןענעז ייז .םעטיר םיוק ,םַארג ןָא .תוליפת -- טלַאטשעג

 ...םיליהת ךעלטיּפַאק עטסעצריק יד יװ ,טלַאהניא ולוכ ןענעז ייז ,רעטרעוו

 ןטמירַאב ַא ןגעגַאב ךיא ןוא ,לקנוט ןיוש ,טכַאנרַאפ זיא סע ןוא ,ךיא ייג

 יבצ ףסוי דובכל טנוװָא ןַא וצ --- ? ייג ךיא ווו -- .רעלעטשטפירש ןשידיי

 יבצ ףסוי --- .ּפָארַא ןעניז ןופ טלָאװ ךיא יו ,רבח רעד טניוטש ...ןומר

 ...דרע רעד ףיוא ןטערט סָאװ ,יד ןשיװצ טשינ ןיוש גנַאל זיא ןומר

 טשינ תועט ןייק ןפוא םושב בָאה ךיא זא ,טריטסיסניא ֿבָאה ךיא רעבָא

 רימ ןענעז קידנגייווש ןוא ... .ּפָארַא ןעניז ןופ עקַאט ןיב ךיא ןדיַאס ,טכַאמעג

 טושּפ טָאה רבח רעטמירַאב ןיימ .טרָא ןטנכייצעגנָא םעד ףיוא קעווַא עדייב

 ףיט ןוא -- טכַאמעג טשינ תועט ןייק בָאה ךיא -- ןריולרַאפ ןושל סָאד

 -רעביא ןוא ןסעזעג לקניוו ַא ןיא רימ ןענעז ענעגיװשעגניײרַא ךיז ןיא ןיירַא

 ,טנווָא םעד טבעלעג

 רערַאד ַא ןוא רעניילק ַא -- רעטכיד רעד ןסעזעג זיא שיט-טּפיוה םייב

 ןּפמָאל יד ןיא ןגיוא יד טימ ,טדנעװעג עילעטס רעד וצ םינּפ םעד טימ

 -- עילעטס רעד רעביא ךיוה טרָאד ץעגרע סָאװ ,ןרעטש יד ןיא עקַאט ,ןיינ

 .י.ןרעטש יד רעביא סָאװ ,םעד וליפַא ןוא ,ןעזעג ךעלטייד ייז טָאה רע



 ןָאקיסקעל ןיימ 206

 טָאה רע ,דרָאב עמורפ תמא ןַא ףיוא ןוא עגנַאל ַא םינּפ ןרַאד םעד ףיוא
 טייז רעד ייב .טוה ןצרַאװש ןשידיסח:-בלַאה ןימ ַא ּפָאק ןפיוא ןגָארטעג

 ןגעקטנַא -- קיצרעפ רָאי ַא ןופ ןַאמ ַא --- ןוז ןייז ןסעזעג זיא רעטכיד ןופ

 עמורפ ,ענילק ַא ,רעטכיד םעד ןופ יורפ יד ןסעזעג זיא שיט םעד

 ,לָאמַא ןופ סעבַאב עשידיי-שיליוּפ ערעזדנוא ןעקנעדעג רימ יװ --- עלעבַאב

 יז ןשיװצ ,רעביירש עכעלטע ןסעזעג ןענעז סקניל ןוא סטכער ןופ ןוא

 ,ץיזרָאפ םעד טריפעג טָאה סָאװ --- ינועמש דוד ,יקסרבט ןנחוי

 טנעיילעג ןענעז רעטכיד םעד ןופ רעדיל יד -- טדערעג ןבָאה רענדער
 ןוא גנובעלרעביא רעכעלרעניא רעפיט ַא טימ טדערעג ןבָאה עלַא ,ןרָאװעג

 יבצ ףסוי .טרָאװ ןטגָאזעגסױרַא ןיא ןילּפיצסיד רעכעלרעסיוא רענעביוהרעד

 סיּפע רע זיא ןסעזעג ןוא --- גנוגעװַאב ןָא ןסעזעג טייצ עצנַאג יד זיא ןומר

 באב העשת עלעקנעבנסיפ ןיילק ַא ףיוא טציז ןעמ יו ,לוטש רעד ףיוא ױזַא

 ,הכיא תליגמ ייב
 ןופ רעדיל יד ןענעז רעדיוװ ןוא טדערעג רענדער ןבָאה רעדיוו ןוא

 יד ןענעז :טכַארטעג רימ בָאה ךיא ןוא --- -- ןרָאװעג טנעיילעג רעטכיד םעד

 ןקיצנייא רעייז וצ טאוקעדַא זיא סע יוװ --- ןרָאװעג טנעיילעג ױזַא רעדיל
 ןייק טעמכ זיא סָאװ ,םרָאפ רעקיצנייא רעייז ןוא טלַאהניא טלעװ רעד ןיא

 ,טרעפטנעעג רימ בָאה ךיא ןוא ...?טשינ טרָאװ ןייק טעמכ ,טשינ םרָאפ

 גנומַארנײא רענרעדָאמ רעד ןיא ללכב רעדיל יד ןעמ ןעק רשפא !ןיינ זַא

 ןענוגינ ןוא ןגָאז ייז ןעמ ףרַאד רשפא .ןענעייל טשינ ןּפמָאל ןופ ןוא לָאז ןופ

 םורַא ןעייטש סָאװ ,םישרדמ יתב יד ןופ םירדח עלעקנוט יד ןיא ,ןורימ ןיא

 ,טסייוו רעוו .יאחוי ןב ןועמש יבר ןופ רבק םעד

 םעד ןופ ןוז רעד טלייצרעד טָאה ,טדערעגּפָא ןבָאה סרענדער יד זַא

 טימ ,ןברק סרעטומ ןייז ןגעוו רעמ ךָאנ ןוא ןבעל סרעטָאפ ןייז ןגעוו רעטכיד

 . ,םיזמר עטייוו

 רעטסנביוהרעד עמַאס רעד סָאד זיא -- "טנווָא רעשירַארעטיל ,, ַא ביוא
 ,טבעלעגרעביא זיא סע ןעוו בָאה ךיא סָאװ ,ןזעוועג

 ןייז ןופ ןביוהעגפיוא רעטכיד רעד ךיז טָאה טנװֶא ןופ ףוס םוצ

 עכעלטע טגָאזעג עמיטש רערַאברעה םיוק ,רעניד ַא טימ ןוא טײקטכַארטרַאפ
 .טשּפ יו דוס ןוא זמר רעמ ןזעוועג ןענעז סָאװ ,רעטרעוו

 טעמכ רימ ןבָאה ,קעװַא טנוװָא ןופ ןענעז ךיא ןוא רבח ןיימ זַא ןוא
 קלָאפ ַאזַא ךָאנ ָאד ןעד זיא :ןרעדנַא םוצ רענייא ןביוהעגנָא עדייב

 ...טלעװו רעד ףיוא
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 לע גראש יבצ בקעי

 ץרא ןיא ןרָאי רעקיסיירד יד טניז ,ןליױּפ ןיא ןריובעג

 ,הווקת חתּפ ןיא טניווװ ,לארשי

 רעד ןופ גנורידילָאסנָאק יד ןעגנַאגעגכרוד טציא זיב זיא םילוגליג ךסַא

 סָאד זיא לָאמַא ,לָאמַא .לארשי ץרא ןיא שידיי ןיא גנופַאש רעשירעלטסניק

 ןבירשעג טָאה ,טלָאװעג טָאה סע רעוו -- ןזעוועג טשינ םעלבָארּפ ןייק ללכב

 רעד וצ ןעגנערב וצ טוװרּפעג סע -- ןפוא ןייז ףיוא רעדעי -- ןוא שידיי

 ןוא ,ןטייצ עשילידיא יד ןיא --- לָאמַא ןזעוועג זיא ץלַא סָאד .טייקכעלטנפע

 ןַאטנעמָאמ סע זיא -- תולג ןיא טקעיבָא:ףמַאק ַא ןרָאװעג זיא שידיי ךיג ױזַא

 ןעמוקעג רעהַא ָאד ןענעז ,לארשי ץרא ןיא טקעיבָא-ףמַאק א ןרָאװעג ךיוא

 שזַאטס ןשירַארעטיל םעניילק ַא ןָא רעדָא ,טימ --- ןשטנעמ עגנוי ןופ סעּפורג

 וצ ךיז ןביוהעגנָא לארשי ץרא ןיא ןֿבָאה ןוא ,תולג ןיא ןיוש שידיי ןיא

 ץנַאג ןוא -- ןעמענ ענדָאמ טימ ןעגנולמַאז סױרַא ןענעז ,ןרידילָאסנָאק

 :קידנעגנילק רָאג ןפורעג ךיז טָאה סָאװ ,עייר ַא לשמל -- וליפַא עלעניגירָא

 סָאד -- !יירד -- עטייווצ סָאד --- !ייווצ -- טפעה עטשרע סָאד --- ! סנייא
 וו ,זַא ןוא עטירד

 רעד ןופ ףוס םעד טניז ןרָאי ץוט ייוצ יד ןיא ןזעוועג זיא סָאד

 -עגכרוד ןזעװעג עלַא ןענעז ןשטנעמ עגנוי יד ,המחלמ-טלעוו רעטשרע

 ןעגנורדעגכרוד ךעלשּפיה ךיוא רעבָא ,טפַאשביל-לארשי ץרא טימ ןעגנורד

 רעטכיד ַא ,לעגרַאש יבצ נקעי --- ייז ןופ רענייא ןוא ,טפַאשביל-שידיי טימ

 ןוא קינשַאּפערָאה א יװ ןיירא דנאל ןיא ןעמוקעג .רעצעזרעביא ךיוא ןוא

 תועט ןייק ןבָאה רימ ביוא --- ןוא הוקת חתּפ ןיא טניוװ רע .ןבילבעג ױזַא

 שידיי ןיא אקווד .רעמיר א ןופ טַאטשרַאװ ַא טנייה טרָאד רע טָאה -- טשינ

 ;דנַאל סָאד ןעגניזַאב םיא ךיז טליוו

 ,תורוד עלַא ךרוד טבילעג ךיא בָאה ךיד

 ןגעװ עלַא ףױא טפָאהעג ךיא בָאה ךיד

 ,סארומ עטסיו עניימ ךיא ביירטרַאפ דניצַא

 ןגעקטנַא "יג ריד ץרַאה ןפָא ןַא טימ ץא

 ;רָאי ךָאנ רָאי ןפַאשעג ךיא בָאה ריד טימ
 (עודיק ןעקנורטעג ריד טימ געט בוט-םוי ןוא

 רָאװ עקידנעגניז ןייד גניזַאב'כ דניצַא

 .שידיי ןיימ ףיױא -- ןושל-עמַאמ ןטסָארּפ ףױא
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 זיא .הוקת:חתּפ ןיא טנוװָא ןַא ןייז וצ ןעמוקעגסיוא סע זיא לָאמניײא
 יד ןיא -- ןַאמ רעגנוי רעקיגיױא:ץרַאװש ,רעקירָאה:-ץרַאװש ַא ןעמוקעגוצ

 ןייז ןלעװ סע .י"ץיז-םוק , ןימ ַא ףיוא ךיז וצ ןטעברַאפ ןוא --- רעקיצרעפ

 ,יקסווָאקילקַאז דג -- הווקת-חתפ ןיא ןעניוװ ןוא שידיי ןביירש סָאװ ,םירבח

 רעסיורג ַא ,ןעגנוטייצ עשידיי ןיא םינינע עשידמול ןופ רָאטַאזירַאלוּפָאּפ רעד

 ךיוא ןײלַא ןוא ןטעָאּפ ןופ טסַאיזוטנע רעד ןייז טעוו סע ןוא ,ןורכז לעב

 -- ןײלַא רע זַא ,רעבָא .רילַאק רזעילא --- שידיי ןיא רעדיל ןופ רעביירש

 .ןגָאז וצ ןסעגרַאפ רע טָאה ,לעגרַאש יבצ בקעי זיא -- שטנעמ רעגנוי רעד

 ךָאנ -- דיל ַא רע טקורד ןטלעז .םיא רַאפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סע ןוא

 "'טכיל ןעיולב ןיא,, גנולמַאז ןייז זַא .םיריש ענייז ןופ גנולמַאז ַא רענעטלעז

 -רעדיל-שידיי עטשרע יד ןופ ענייא ,ביבא לת ןיא 1927 ןיא ןענישרעד זיא

 ןיא ןפורּפָא עקיצניג ןוא ךסַא טַאהעג יז טָאה ,לארשי ץרא ןיא רעכיב
 ,טלעוו רעד ףיוא ןעגנוטייצ עשידיי

 הווקת חתּפ .לעגרַאש .צ .י ןופ םייה רעד ןיא ןיוש רימ ןענעז טָא ןוא

 "וצ-קיטיירפ דָארג זיא סע ןוא .גנומיטש רעקידלטעטשניילק טימ לופ זיא

 ,ןבילקעגפיונוצ ,עטנכערעגסיוא יד ץוח עריא רָאּפ ַא ךָאנ ךיז ןבָאה סע .טכַאנ

 ןעמ .טכידעג ןעמ טדער .םינינמ ןבלַאהטרעדנָא ןַא ָאד ןיוש ןענעז סע

 ןיא טנװָא ַאזַא ןיא טשינ ךיז טנָאמרעד ללכב ןוא .ךסַא ךיז טנָאמרעד

 ,סָאד טשינ ןעוו ןוא -- -- לָאמַא ,לָאמַא ןלױּפ ןיא ךעלטעטש עניילק יד

 םעניילק ןייז ןיא טּפַאכעגסױרַא ליטש ךיז טָאה זיוה ןופ סָאבעלַאב רעד סָאװ
 ַא טימ לעװש רעד ףיוא קירוצ ןענַאטשעג גנולצולּפ ןוא ,ןיירַא סדרּפ

 ןופ םעטָא ןקיטכַאנ טימ לופ --- תוילוכשא ןוא םיזופת לסיש רעסיורג

 טלָאװ -- ערעייז ןטייקידכעלייק ענירג ןוא ענעדלָאג יד ףיוא יוט ןשירפ

 טשינ ןוא עשרַאװ ייב קסיזדָארג ןיא זיא ןעמ זַא ,ןעניימ טנעקעג עקַאט ןעמ
 ...ביבא לת ייב הווקת חתּפ ןיא

 רָאװ עקידנעגניז ןייד גניזַאב'כ דניצַא

 .עיחיי ןיימ ףױא -- ןושל-עמַאמ ןטסָארּפ ףױא
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 הדש קח צי ףולא

 1920 רָאי םעד טניז ,1890 רָאי ןיא ,ןילבול ןיא ןריובעג

 ,1952 טסוגיױא ןט31 םעד ןברָאטשעג ,לארשי ץרא ןיא

 ,ץחמ תוגולּפ -- ךַאמלַאּפ ח"מלּפ ןופ רעגיז ןוא רָאטַאזינַאגרָא רעד

 קחצי לַארענעג רעדָא ,ףולא רעד זיא (ןעגנולײטּפָא-סיוטש עטשרעדָאפ רעדָא

 ןרָאװעג ןריובעג זיא רע .גרעבאדנאל ןזעוועג זיא ןעמָאנ רעקילָאמַא ןייז .הדש

 ןיא טכַארברַאפ טייהדניק עירפ ןייז ,ןרעטלע עשידיסח ייב ןילבול ןיא

 זיא דמלמ ןוא רערעל ןייז ,דנַאלסור-םורד ןיא טנגוי עירפ ןייז ,עשרַאװ

 ןזעװעג זיא לארשי ץרא רַאפ רערעטסײגַאב ןייז ,ןילטייצ ללה ןזעוועג

 רע ןיא ,1920 רָאי ןיא ,רָאי קיסיירד ענייז וצ ןוא רָאדלעּפמורט ףסוי

 יד ןיא ןוא ,רַאפ ןרָאי יד ןיא .דנַאל ןשידיי ןיא ןצעזַאב וצ ךיז ןעמוקעג

 עקידנדײשטנַא ןַא טליּפשעג רע טָאה גירק-סגנואיירפַאב םעד ןיא םישדח

 גיז םעד ךָאנ דלַאב .תוליח עשירצמ יד ןגעק ףמַאק ןיא רקיע רעד .עלָאר
 הדש .ןוירוג ןב דוד ןוא הדש קחצי ןשיווצ טקילפנָאק ַא ןעמוקעגרָאפ זינ

 ,ַאילעבעשזד ןיא טניוװרַאפ טָאה ןוא רעגריב רעטַאוירּפ א ןרָאװעג זיא

 ַא ןיא טניווװעג .םי ןופ גערב םייב ופי ןופ טָאטשרָאפ רעד ,הילע תעבג
 ףיוא גערב םייב טרָאה טייטש סָאװ ,זיוה ןשיצירּפ ןשיבַארַא םענעזָאלרַאפ
 ןופ ןפוא ןצנַאג םעד טימ יַאס ,טײקשירַארעטיל ןייז טימ יַאס .ןזדלעפ ַא

 הדש טנָאמרעד ,סעמַארד ךיוא ןוא ןעגנורענירעד ,ןעייטע ןבירשעג ,גנוריפ
 א ןעועג שיאײטרַאּפ זיא הרש קחצי .יקסדוסליּפ ףעזוי ןשיליוּפ םעד

 ךיא בָאה טכוזַאב ןוא .עטכישעג עצנַאג יד ןצרוק ןיא זיא סָאד .קינ'םייּפמ

 ןעלעיציפָא ןַא טימ ןעגנַאגעגטימ טושּפ ןיב ךיא .לַאפוצ ַא בילוצ םיא

 ריט ענעפָא ןַא ןוא בוטש ענעּפָא ןַא זיא הדש קחצי ייב ןוא .טסַאג ַא ,רעכוזַאב

 ןייג ןוא ןעמוק םעד טָא טימ .ןייג ןוא ןעמוק ןייא ןיא טרָאד טלַאה ןעמ ןוא

 ...זיוה שינבר ַא לסיבַא ַאילעבעשזד ןיא בוטש יד טנָאמרעד

 ,בר ַא ןעזסיוא ןייז טיול לסיבַא טנָאמרעד סָאבעלַאב רעד ךיוא ןוא

 יד רעביא לָאצ רָאּפ עטוג ַא ...שיקל שיר רענרעדָאמ ַא .רוביג ַא בר ַא
 ךָאנ ןענעז סעסנָאװ יד ,םינּפ ןסָאלשטנַא ןוא טיירב ַא ,ךיוה סופ סקעז
 ןוא שידרע ןשטנעב ןעק סָאװ ליומ עטיירב סָאד ןכיירטשוצרעטנוא ,ץרַאװש
 ןשיסור ַא טימ ,סױרַא החכות רעד ןופ ןטלעש ךיוא רעבָא ,ךסַא שירבח
 ךעלשּפיה יד .זומ ןעמ ןוא ףרַאד ןעמ ביוא ,גָאלוצ ַא רַאפ לטרעוו

 רעד ןופ ךעלטשער עטצעל יד ךיוא ױזַא ,סייוו ןיוש דרָאב עכעלגנעל

 -םעלייק ַא טנַאמרעד סָאוו ,ּפָאק ןלָאג ןיוש טעמכ ןפיוא ענירּפושט רעטקָאלעג

 ןעק ןטלעז -- ּפָארַא שירעדורבטוג טקוק רע .ןזדלעפ ַא ןופ קָאלב ןקיד
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 יד טגנַאלרעד רע ןוא -- ףױרַא טשינ לָאמנייק ,ךיילג ןקוק טסַאג ַא וצ רע

 ענעצס יד ןורכז ןפיוא ףױרַא גנורּפש ַא טיג קידנליוו טשינ .רעגניפ ףניפ
 ךיוא .םיתשילּפ יד ןופ לּפמעט םעד ןופ ןלייז יד טרַאּפשעצ ןושמש יױזַאיוװ

 ,טקרעמַאב הדש קחצי וַא ןוא ,ןזעוװעג סיורג ױזַא רעכיז ןענעז טנעה ענעי

 ןירַא דלַאב רע טייג ,די ןייז ףיוא ןטפַאה ןבילבעג ןענעז ןגיוא ענייד זַא

 םיא ןריסערעטניא סָאװ ,ןכַאז יד ןופ ךות ןיא ,סעומש ןייז ןופ ךות ןיא

 רדסכ זיא טנַאה יד טָא יװ ,רָאי קיצרעפ ןוא ףניפ :טגָאז רע ןוא ,קיביײא
 לָאז ןעמ זַא ,טייצ ןיוש ,לסיבַא דימ ןיוש זיא יז ,ןַאגַאנ ַא וצ ןטפָאהַאב

 ,טסיפיצַאּפ ַא רָאג רע זיא ןתמא רעד ןיא םורָאװ ..,ןפרַאד טשינ רעמ סע
 ,טשינ טזָאל ןעמ רָאנ ,ןביירש ןוא ןזעל ליוו רע ןוא טסיפיצַאּפ רעשידיי ַא

 ןפיוא ש"י לשעלפ ַא טייטש ןעוו סָאװ רעדייא ןוא .טשינ טזָאל טלעוו יד

 טגנערב רימ רַאפ ;ּפָא טשינ ןופרעד ךיז ןגָאז טסעג ערעדנַא יד ,ןוא שיט

 רעסַאװ זָאלג טלַאק ןוא שירפ ַא שיקל שיר רענרעדָאמ רעקיטומטוג רעד

 ,םייחל ַא ןעקנירט רימ ןוא

 טזייוו -- טַאז טשינ לָאמנייק הדש קחצי ךיוא זיא לַארענעג רעדעי יו

 וצ ןיוש -- רענלעז ענייז ןגעוו ,תומחלמ ענייז ןגעוו ןלייצרעד וצ -- סיוא

 -- לײטּפָא-ץושטסבלעז ַא ןיא רידנַאמָאק ַא ןזעוועג רע זיא רָאי ןצפופ ענייז

 ענייז וצ תודמול ןייז ףליה וצ קידנעמענ ,ןפמעק ןופ ןפוא ןייז ןגעוו ןוא

 ןפמַאק ענייז .סעיצַאלוקעּפס עשיגָאלָאכיסּפ ךיוא וצרעד ןוא המחלמ יסיסכת

 טָאה רענגעק ענייז וצ סַאה ןייק ,טייקידנעווטיונ עקידלרוג ַא ןזעוועג ןענעז

 טליפ רענגעק עשיטילָאּפ ענייז וצ ךיוא ןוא .טליפעג טשינ לָאמנייק רע

 ,י"טניירפ ןטלַא;, ןייז ןגעוו יו רע טדער ןוירוג ןב דוד ןגעוו .טשינ סע רע

 ענעגנַאפעג טכַארבעג םיא ןעמ טָאה לָאמַא זַא ,ץלָאטש טימ טלייצרעד רע

 ןטינשעגפיוא ןיילַא ןַאטנעמָאמ רע טָאה ,טנעה יד ןדנובעג ,ןטַאדלָאס עשירצמ
 גנולדנַאה רעד טָא רַאפ ענייז ןטַאדלָאס יד טפָארטשַאב ברַאה ןוא קירטש יד
 ,ןצעזעג-המחלמ עשירעטילימ עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןגעק זיא סָאװ

 ןעגנעה סָאװ ,סעּפַאמ ,טסעג יד רַאפ טלקיוװעגפיוא ןרעוו סעּפַאמ

 -ָארט עשירעטילימ יד ןרעו טרעלקעגפיוא ,טרעלקעגפיוא ,טנעוו יד ףיוא

 טרעוו רעדליב עשיפַארגָאטָאפ ןופ לָאצמוא ןַא ,טנעוו יד ןריצַאב סָאװ ,ןעיעפ

 םעניילק ...ןיא סױרַא ןעמ טייג קעװַא רעדלעפטכַאלש יד ןופ ןוא ןזיוועג

 הדש סָאװ ,ןולעפ םעד ףיוא ,זיה םעד םורַא דלעפ ןכעלדירפ לקיטש

 ןיא ןטלַאה וצ ףיוא ןוא טייצ יד ןביירטרַאפ וצ ףיוא ןילַא טציא טעברַאַאב

 ענעי טימ יוװ ,ץלָאטש רעמ טימ ךָאנ --- ןוא .רוביג םעד ןופ ףוג םעד טקַאט

 לקיטש םעד טָא טימ זדנוא רַאפ הדש ךיז טמירַאב ,רעדלעפ עקיטולב
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 דיל סשאוהי ןריטיצער וצ ןיילַא ךיז ןופ ןָא טביוה רימ ןיא ...דלעפ םענירג

 :טרעוװש רעפרַאש ַא ןגעוו "ןַאּפַאי ןופ דיל טלַא ןַא

 ?ןייז לָאז סָאװ לטנעה ןפױא ןוא

 ןַאמ רעטוג ,לטנעה ןפיױא
 ןַאּפַאי ןופ ןַאמסגירק רעד טגָאז

 :סױא רימ ץירק

 ,טניר סָאװ ,ךייט ַא ,ףָאש עדַאטס ַא

 ,זױה ַא ייברעד ,םױבנשרַאק ַא

 ..דניק ַא טגױז סָאװ ,ױרפ ַא ןא
= 

 ,טייו ,טייוו ןוא ;םי ןיא ּפָארַא ןקוק ןוא זדלעפ ןפיוא ןעייטש רימ
 ךָאנ ןוא רַאטלַארביג ןופ זדלעפ רעד זיא סע ווװ ,ןוכיתה םי ןופ ברעמ םוצ

 וװ ,חרזמ-ןופצ וצ רימ ןקוק רעטעּפש ןוא ,עקירעמַא זיא סע ווװ ,רעטייוו
 סָאװ רָאנ ,ןעיורפ ןוא רעדניק ןעייג סױרַא םי ןופ ..,דנַאלסור זיא סע

 ,רעסַאװ-םי סנּפָארט טימ ,ןטנַאילירב עיולב טימ יװ ,קידנפירט ,ענעדָאבעגּפָא

 רעד ןוא ,ןסירג ,הדש קחצי טייטש סע וו ,ףױרַא טנעה יד טימ ןעכָאפ ייז

 -בלַאה םורַא טייג רע ךיוא .טנעה עסיורג ענייז טימ קירוצ טסירג ףולא

 ַא יד ןוא ןוז רעטסגניי ןיימ זיא לטַאי ַא רעד ,ָא --- .ץיח רעד ןיא טעקַאנ

 ,םי רענעפָא ןַא ,בוטש ענעפָא ןַא .סעטרבח עריא טימ בייוו ןיימ זיא יורפ
 ףוס ַא ןכַאמ וצ טייצ זיא סע ןוא טלעוו ענייש ַא .ןדָאב ךיז םינכש יד ןעמוק

 עקיצרַאה ,ערעווש יד טימ זדנוא טנגעזעג ףולא רעד ןוא ...תומחלמ יד טימ
 ןוא ףניפ ןיוש :ךיז ןסירגַאב םייב סָאװ ,עבלעז סָאד טגָאז רע ןוא טנעה

 ,רעװלָאװער ַא טרירעגנָא לָאמ עטשרע סָאד טָאה טנַאה יד יװ ,רָאי קיצרעפ

 ...גונעג

 ןעמ טרָאפ -- ביבא לת ןייק ַאילעבעשזד ןופ סובָאטיױא ןיא קידנרָאפ

 ןלַאטרַאװק עשיבַארַא עטרעטשעצ ןופ תוברוח ייברַאפ גנַאל-רעטעמָאליק

 לארשי תוצופת לכ ןופ דיי ןוא רעירָאטעגעװ ,טסיזָאניּפס ,טסיפיצַאּפ רעד ןוא

 ךיא סָאװרַאפ ,רימ טימ ךיז ןגירק ןוא המשנ ןיימ ןיא וצצורתיז ַא ןָא ןביוה
 ,טשינ טפלעה סע ןוא .ןדלעה-סגירק עשידיי ןופ טייקיטיונ יד רעפטנערַאפ
 רעשידיי , ַא ןתמא רעד ןיא זיא דלעה-סגירק רעד טָא זַא ,ןָא זייוו ךיא סָאװ
 ךוב סָאד ,ףייס םעד יו רפס םעד לָאמ טנזױט רעביל טָאה רע זַא ,"ןלזג

 ןופ סױרַא ןיב ךיא יױזַא יו .טשינרָאג טפלעה סע ,ןיינ ,טרעווש יד יוװ
 רימ ןיא ךיז טָאה רע לייוו -- ןגָאז טשינ ךייא ךיא ןעק וצצורתיו םענעי
 ,טקידנעעג טשינ ךָאנ

1950 
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 (ןַאמּפָאש ןושרג) ן מ פוש .ג

 ,גרעבמעל ןייק ןעמוקעג 1905 ,1880 עשרָא ןיא ןריובעג

 ,ץארג ייב ףרָאד ַא ןיא טצעזַאב ךיז 1921 ,ןיוו ןייק 3

 ןפיוא טניוו .לארשי ץרא ןייק ןזעוועג הלוע 4

 ,למרכ

 ,ןגיוא ענירג ,םינּפ דנור ַא ;ןַאמּפָאש ןושרג ,סקווװו ןלעטימ ןופ זיא רע

 רדסכ ןוא ,סַאלב לָאמעלַא ,ןּפיל עכעלטפַאשנדיײל עלופ ,זָאנ עשיװַאלס ַא
 רעקידנעטש ןימ ַאזַא זיא סָאד זַא ,ךיז טכַאד לָאמַא ; יז םורַא קוצ ןימ ַא סיּפע

 רעשינָאריא רעקידנעטש ןימ ַאזַא זיא סָאד זַא ,ךיז טכַאד לָאמַא ןוא ,ףרווורַאפ

 ןטקיטשרעד ןקידנעטש ַא ןופ קוצ ַא ןיא סָאד זַא ,לָאמַא ןוא ,לכיימש

 -- ליומ ןייז םורַא עסַאמירג יד טָא טרעוו קידוועעזנָא סרעדנוזַאב ,קיטייוו
 רע ,ןגיוועג ןוא ןטסָאמעג רעייז לָאמעלַא טדער רע ןוא ,טדער רע ןעוו

 רעטמירַאב רעד ,ןַאמּפָאש .ג --- ןביירש ןייז ןיא יו טקנוּפ ,רעטרעוו יד טלייצ

 ץלַא ,רעצריק סָאװ -- ןעגנולייצרעד עצרוק ןופ רעטכיד רעשיערבעה

 טמַאטש תורוד רוד ןופ ןוא רוחב-הבישי ַא לָאמַא רע זיא ןזעוועג .רעסעב

 ,םעד ןופ ןבילבעג טשינ םיא ןיא רוּפש ןייק זיא סע רָאנ ,םידמלמ ןופ רע
 סָאװ ,יד טשינ סרעדנוזַאב ,ביל קרַאטש טשינ טייקמורפ יד טָאה רע
 ,ןקוקקעװַא טגעלפ רע יו קנעדעג ךיא .השבלה רעד ןיא ךיז טרירטסנַאמעד
 תואּפ-ךעלעשעלפ עגנַאל טימ טייל-עגנוי ןעז גרעבמעל ןיא טגעלפ רע ןעוו

 רעד טָא זיא טלָאמעי .ךָאװטימ ןטימ ַא ןיא סעשעקעב עצרַאוװש ,עגנַאל ןוא
 ןדיי ייב סנַאסענער רעלערוטלוק ןופ לייט רעלַארגעטניא ןַא ןזעוועג גנַאגוצ

 ןוא רעקירעייקיסיירד ַא ןיוש ןַאמּפָאש ,גרעבמעל ,19117-1910 זיא סע

 םורַא ןטנַאריּפסַא-רעביירש עקירעי-ןצ .. עּפורג ַא ,רימ ןוא ,טמירַאב ןיוש

 ַא ךָאנ ןילַא ,רע ױזַאוו ,ץרַאה טימ זדנוא טלייצרעד ןַאמּפָאש ןוא .םיא

 ןעמוקעג .ןצרּפ וצ עשרַאו ןייק ןעמוקעג זיא ,טנייה רימ יו ,רעקירעידןצ .,

 ןיא ךָאנ זיא ןעמ ,ירפ וצ ךָאנ לסיבַא רָאנ ,ןַאב רעד ןופ טקעריד רע זיא

 ףיוא טצעזעגקעוַא ךיז רע טָאה ,ןפָאלשעג בוטש רעטריפעג-שיצירּפ רענעי
 ; סנייא ַאנַאלגעצ ,סערדַא ןטמירַאב םעד טָא ןופ ּפערט-ןסיורד ענרענייטש יד
 ןופ גנילירפ רעצנַאג רעד ,ןעמונעגכרוד םערַאװ םיא טָאה ןוז-ןגרָאמ יד

 רָאנ ...העש לטרעפ םעד טָא ןיא ןזעוועג טרירטנעצנָאק זיא ןבעל ןייז

 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעטסימ םעד טימ םיא טָאה סע שטָאכ
 טשינ לָאמנייק --- ןַאמּפָאש --- רע טָאה ,גנונָאמרעד עקיצרַאה ַאזַא ןדנוברַאפ
 סע רימָאל ? תוביס .ןושל שידיי טימ טייקנדנוברַאפ עקיצרַאה ןייק טליפעג

 -נייא ןייק טָאה ןַאמּפָאש ,רשפא ןגָאלָאּפָארטנַא ,ןגָאלָאכיסּפ רַאפ ןזָאלרעביא
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 רעקידנעטש רעד רָאנ ןדיַאס .םינּפ ןייז ןיא טשינ ךירטש ןשיטימעס ןקיצ
 ,ןּפיל יד ףיוא רעצ ןופ קוצ

 -רעייטש ןופ רעטכָאט ַא טימ ןדנוברַאפ ןַאמּפָאש ךיז טָאה 1921 רָאי ןיא
 ,רעווש םעד ןוא יורפ רעגנוי ןייז טימ רע זיא לָאמַא .טיילספרָאד עשיקרַאמ
 ,טדער ןעמ ןוא םורַא םירבח .ןיוו ןיא זיוהעפַאק ַא ןיא ןזעוועג ,דימש ַא
 סעלעדנעמ ןגעוו טקנוּפ טדער ןעמ ןוא ,רעגייטש רעד יו ,קיציה טדער ןוא

 טשימ .לסיבַא ךיז טרעזייב ןוא טרָאװ ַא טמענ ןַאמּפָאש ןוא ,טסנוק-טרָאװ

 רעד זיא עכַאז יד ,ךיד עקיאורעב ,ןָאזרעג רעבַא :רעװש רעד ןיירַא ךיז
 .רעייטש םעד ןופ ךיז ןשימנײרַא סָאד טָא ...טרעװו טכינ גנוגערפיוא
 טשינ גנַאל-ןרָאי רימ ןבָאה ןעלעדנעמ ןגעו חוכיוו ַא ןיא דימש ןשיקרַאמ

 ,ןסעגרַאפ

 ןַא טימ ,רעלטסניק ַא ךרוד ןוא ךרוד ןיילַא ,ןַאמּפָאש ,םכח ַא זיא רע

 זַא ,ןלייצרעד רע טגעלפ ץלָאטש טימ .ךרוד ןוא ךרוד ץלַא טעז סָאװ ,גיוא

 רעמ טשינ ןיוש טעזרעד רענייק ןעוו טלָאמעד זַא ,םיא ףיוא טגָאז קילַאיב

 ףיוא ס'סייוו ַא עלערַאמכ קידנעמיוושעצ ַא ,למיה ןיא לגיופ םענעגיולפרַאפ ַא

 עלַא ...ןַאמּפָאש .ג ץלַא ךָאנ סָאד טעז טלָאמעד ,למיח םעיולב-ףיט ַא
 .שירעלטסניק רָאנ ןעמונעגפיוא ןַאמפָאש טָאה טלעװ רעד ןופ ןעמעלבָארּפ

 טסנוק רעד בילוצ ןרָאװעג ןפַאשַאב רָאג טלָאװ טלעוװ עצנַאג יד יוו ױזַא טָא

 .עיזעָאּפ יװ ,טוג ױזַא שזַא זיא סָאװ ...עזָארּפ רקיִע רעד ןוא ןביירש ןופ

 ערעדנַא ,רעביירש ַא וויזולקסקע זיא ןַאמּפָאש .עזָארּפ סנַאמפָאש יװ עקַאט

 רעד ןיא ןוטרַאפ ליפוצ זיא רע .קינייוו םיא ןריסערעטניא ןטיבעג-טסנוק
 ,טרָאװ ןופ טסנוק

 .רעביירש ַא רָאנ גנַאל ןבעל ןייז ,ךַאפ ןייז טיול ,ךיוא זיא ןַאמּפָאש

 רָאּפ ַא ןוא רערעל רעשיערבעה ַא טייהרעגנוי ןזעוועג רע זיא רָאנ זייוונטייצ

 -- ץרוק ןוא ןטלעז ןענעז ןעגנולייצרעד ענייז .ןעינָאפ ייב טַאדלָאס ַא ראי
 וצ ןזעוועג רעווש טלָאװ ,דלָאגניג טימ ןגעוו ייז לָאז ןעמ ןעוו וליפַא ןוא

 גנַאל ןרָאי עקַאט רע טגעלפ .טלעװ רעשיטקַארּפ ַאזַא ןיא ייז ןופ ןבעל

 טנייפ רע טָאה טלעג ןוא !טלעג :טיונ רעקידנענַאמ-קידנעטש ַא ןיא ןבעל
 ױזַא זיא סע שטָאכ ...ןבָאה טנייפ ךיז טזָאל טלעג רָאנ יו -- טַאהעג

 לופ ןוא טַאהעג ביל רע טָאה ןעיורפ ענייש ןוא .םעד ןָא ןבעל וצ רעווש

 ךיוא ןעיורפ ענייש יד עקַאט םיא ןבָאה -- ןזעוועג רע זיא ירּפסע טימ
 זיא ,רעכעליירפ ןייק ןזעוועג טשינ לָאמנייק זיא רע שטָאכ ןוא .טַאהעג ביל

 ,טשרעהַאב רדסכ ךיז טָאה רע .ןכַאל ןופ רעטסיימ ַא ןזעוועג רעבָא רע
 רָאנ רע טָאה טכַאלעג ןוא ,טכַאלעצ לָאמניײא ןיוש ךיז טָאה רע זַא רָאנ

 שממ רע זיא ,ןרָאװעג ןלעפעג קרַאטש שירעלטסניק םיא זיא סיּפע ןעוו
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 ץילב ַא ןבָאה ןגיא ענירג יד .ןכַאל רעטיול ןופ סױרַא טיוה רעד ןופ
 -- ןפָא טייו ליומ עלופ סָאד ןוא ,תומכח עלַא ןוא ןדיירפ עלַא טימ ןוטעג

 דלַאב ןוא .ןכַאלטימ ןעמונעג שזַא טָאה טלעוװ עצנַאג יד זַא -- !ַאכ ,ַאכ ,ַאכ

 עיױָאלּפסקע רעד רַאפ יװ רעקיטעמוא לָאמנעצ ,קיטעמוא ןרָאװעג רע זיא

 ,רעטכעלעג ןופ

 ַא זיא רע זַא ,טכַאדעג סע ךיז טָאה טיונ רעקידנעטש ןייז בילוצ |

 יד ןוא רעגרעבמעל יד ןגעו רקיעב דער ךיא ןוא ,רעזייב ַא ,רעטכעלש

 ןיו ןיא ,רעביירש א ,רבח ןגנוי ַא לָאמַא רע טָאה ךָאד ןוא .ןרָאי רעניוו

 ךיז טָאה רענעי לייוו ,עקירעמַא ןייק עטרַאקספיש עצנַאג ַא ןבעגעגקעוװוַא
 טָאה רע ןוא ,קרָאי וינ ןיא טניוװעג טָאה סָאװ ,הלכ ןייז ךָאנ טקנעברַאפ
 סעיסנעטערּפ ןָא ױזַא ןוטעג סע טָאה ןַאמּפָאש .ןיוו ןייק ןעגנערב טלָאװעג יז

 ןעק סע .עלעבעווש ַא טגנַאלרעד ןעמ יװ טָא ,ןטסעשז עשיֵָארעה םוש ןָא ןוא
 טירש םעד טָא בילוצ טָאה ןבעל עקידרעטייו עצנַאג סנַאמּפָאש זַא ,ןייז

 טנייה רשפא טלָאװ רע .ןעמונעגנָא טָאה סע סָאװ ,גנודנעוו יד ןעמונעגנָא
 ךָאד טָאה עטרַאקספיש יד .טסייו רעוו .בשות רענַאקירעמַא ןַא ןזעוועג

 רעקיסיואכרוד ַא רעבָא .עקירעמַא ןייק קידנעטש ףיוא ןעגנערב טפרַאדעג םיא
 אקווד סע זיא רשפא ןוא . ..ם'יזעעמ יו רעטרעוו רעיונעג טנכערַאב רעלטסניק
 ,טסייו רעוו .עיציאוטניא רעלַאינעג ַא ןופ טירש ַא ןזעוועג

 ןיוש בָאה ךיא יוװ ױזַא .ןיוו ןייק ןעמוקעג ןַאמּפָאש זיא 1912 רָאי ןיא
 ןקידתופתוש ַא ןיא טנדרָאעגנייא ךיז רימ ןבָאה --- טניווועג רעירפ ןופ טרָאד

 רעגנירג ,ןיוו ןיא ןלייוו סנַאמפָאש ןופ ןכָאװ עכעלטע עטשרע יד ןיא רעמיצ

 םעד ןענַאמּפָאש .טלעוו רעיינ רעד ןיא עיצַאזיטַאמילקֲא יד םיא ןכַאמ וצ
 ןענעק קינייו ןיימ ,סָאטַאּפ רעשיטעָאּפ ןיימ ןזעוועג דמערפ זיא רעקיַאזָארּפ
 יו טסנוק ןייז ןצַאשּפָא ןענעק טשינ -- םעד בילוצ -- ןוא שיערבעה
 ,קירעהעג

 שיט ןפיוא רימ ייב לָאמַא רע טָאה ,ןיוו ןייק ןעמוקעג זיא ןַאמּפָאש זַא

 -סינָאיסערּפמיא ןופ רעלטסניק ןשטייד-שידיי רעניוו םעד ןופ ךוב ַא ןעזעג

 ַא לסיבַא סע טָאה רע .גרעבנעטלַא רעטעּפ --- רוטַאינימ-עזָארּפ רעשיט
 סגרעבנעטלַא .גנוניימ עטסגרע יד םעד ןגעוו טַאהעג דלַאב ןןוא ןוטעג ןעייל

 ..שינַאמפָאש-שינַאסַאּפָאמ:-שיװַאכעשט טשינ ױזַא ןזעוועג ךָאד זיא ןביירש

 טָאה רע ?ןרעוװו ןלעפעג טנעקעג טנעמָאמ ןטשרע ןיא םיא סע טָאה יו
 -קעװַא סָאד טָא ןײרַא טנַאה ןיא ןעמונעג רעדיוו ייווצ-גָאט ַא ןיא רעבָא
 טָאה סע ןוא קידנגייווש טנעײלעג ןיוש סע טָאה ןוא ךוב ענעפרָאװעג

 טעטכידעגרעביא ּוליפַא ךוב סָאד טָאה רע ןוא טרעיודעג טשינ גנַאל
 ...שיערבעה ןיא
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 רעניו ענייש יד ףיוא ןענַאמּפָאש טימ ריצַאּפש ַא ךיז טנָאמרעד סע

 םעד ךָאנ תורכיש עטשרע סָאד ,1914 רָאי ןופ טסברעה ןפיט ןיא ןסַאג

 יד .ייברַאפ ןזעוװעג ןיוש זיא המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא

 א ןיא זַא ,ןיו ןיא טניוװעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי עשיסור יד ןופ גנונעפָאה

 רַאפ ןדע ןג ַא דנַאלסור ןוא ןגָאלשעג ןייז רַאצ רעד טעוװ םורַא שדוח

 עלעג יד טימ ןעמַאװצ עטרַאנעגּפָא ןַא ןגעלעג ןיוש ךיוא זיא ,רעקלעפ
 ףיוא רעמ קיזומ ןייק .ןעײלַא עקיטסברַאה יד ףיוא סיפ יד רעטנוא רעטעלב

 טקעריד ןעגנַאגעגּפָא ןיוש ןענעז טנָארפ ןפיוא רעטנעמיגער יד ןוא ,ןסָאג יד
 רַאפרעד ,ןסַארטש-גניר רעניוו יד ךרוד סעדַארַאּפ-קיזומ ןָא סעמרַאזַאק יד ןופ
 ןופ רענעגעוו ןופ סענַאװַארַאק עגנַאל ןסָאג יד ףיוא ןעזעג טּפָא ןעמ טָאה

 סיפ ,טנעה ענעדנוברַאפ טימ -- רענלעז עטיױט-בלַאה טימ ץיירק ןטיור

 ,ףױרַא ךיוה ּפָאק םעד ןטלַאה לָאמעלַא טגעלפ סָאװ ,ןַאמּפָאש ...ּפעק ןוא

 ןפרַאש ןייז טימ רימ טגָאז רע ןוא ןגיובעגנָא לסיבַא ּפָאק םעד טציא טלַאה

 ביל ,רעביירש עשיערבעה עלַא יװ ,טָאה רֶע -- שטייד ןריטנעצקַא-שיסור

 ךיא -- שטיװַאר --  ַאי ,אי, -- שטייד-שידיי ןלעיצעּפס ןימ ַא ןדער וצ

 ,!-- -- עדימ-סגירק ןעכסיב ןייא ןָאש ןיב

 רָאי סָאד זיא טָא ןוא -- טיירד ןוא ךיז טיירד ןבעל ןופ דָאר סָאד ןוא
 זיב 1880 ןופ זיא סע ליפיוו טנכער ,ןענעכער טנעק ריא זַא ןוא -- 5
 ןפיוא גנוניוו רעלופטכַארּפ ןייז ןיא ןענַאמפָאש ךֹוזַאֹב ךיא ןוא -- 5
 ןייז ןופ ןָאקלַאב ןסיורג םעד ףיוא טייטש רע ןוא הפיח ןיא למרכה רה

 גרעב ןופ ןוא םי ןופ עמַארָאנַאּפ ַא ךיז טײרּפש ןגיוא יד רַאפ ןוא הריד

 ןַאמפָאש ןוא ןוז רעקידנעייגרעטנוא רעקידלארשייץרא רעכעלרעה ַא ןופ ןוא

 רע ןוא דליב עכעלרעה סָאד רימ טזייוו רע ןוא ,לָאמעלַא יו ,ךיילג טייטש
 ךָאנ ןעק ךיא סָאװ ,לטניּפ ַא םי ןופ טנָאזירָאה ןפיוא טעה ,טעה רימ טזייוו

 ןױש עז ךיא -- ןָא טמוק ףיש ַא -- :רימ טגָאז רע ןוא ,ןעזרעד טשינ
 ...רעטכיל יד

 .טשינ ןיטולחל רעבָא ..."עדימ-סנבעל, טשינ ןיטולחל זיא רע ןוא
 ,םילוגליג

155 



 ןָאקיסקעל ןיימ 216

 ווָאשַאבור - רזש ןמלז

 1924 רָאי םעד טניז .1889 רָאי ןיא -- רימ ןיא ןריובעג

 טניוװ .טלעוו רעד רָאג רעביא טזיירעג ,לארשי ץרא ןיא

 ,םילשורי ןיא

 סע ןבָאה ןכירג עטלַא יד ןוא ,ךָאד טגָאז ןעמ ?סָאמ ַא שטנעמ ַא טָאה

 רעד ןיא ןכַאז עלַא ןופ סָאמ יד זיא שטנעמ רעד :לָאמ עטשרע סָאד טגָאזעג
 ַא תובהלתה טָאה ןוא ?סָאמ ַא ןילַא שטנעמ רעד טָאה יצ רעבָא .טלעוו

 סָאװ) רזש ןמלז סָאװ ,תובהלתה יד -- ןייז טשינ לָאז ךַאז יד יו ?סָאמ

 ןרָאװעג זיא רע רעדייא ,ןעמָאנ-תולג ןשידיי-ליוויצ ןלופ ןייז טימ טסייה

 (וָאשַאבור ןמלז המלש ,טייקכעלנעזרעּפ עקידלארשי עלעיציפָא-ךיוה ַא

 .רועיש ןייק טשינ ךיוא .סָאמ ןייק טשינ טָאה ,ןעמַאלפסױרַא ךיז ןופ ןעק

 תמא ,תובהלתה עקיטכירפיוא זיא סע זַא ,זיא עקידריוקרעמ סָאד ןוא
 ןדניצנָא םענעי ךיוא ןעק סע תמחמ ,טכיל שילַאגנעב ןייק טשינ ןוא רעייפ
 .רעביירש ַא יו רענדער רעטרעטסײגַאב ַאזַא טקנוּפ זיא רזש .ןרעטסײגַאב

 טלַאפ רע זיב ,ןביירשרעדנַאנופ טשינ טשרע ךיז ףרַאד רע יװ טקנוּפ ןוא

 -נַאנּפ טשינ טשרע ךיז רע ףרַאד ױזַא ,תובהלתה רעשירעביירש ןיא ןיירַא
 טנַאקַאב טוג ױזַא זיא סָאװ ,ןָאט ןייז ןיא ףױרַא טגייטש רע זיב ןדעררעד

 -- טלעװ רעשידיי רעד רָאג רעביא ךיוא ןוא לארשי ץרא ץנַאג רעביא

 ,רדסכ טרָאפ ןוא ,ןתוחילש-טלעוו רדסכ טָאה רזש ןמלז םורָאװ

 סָאד םיא טימ ךימ בָאה ךיא זַא -- רעכעלקיד ַא ןוא רעכיוהלטימ ַא

 רע זיא ,ןיוו ןיא המחלמטלעוו רעטשרע רעד ךָאנ דלַאב טנעקַאב לָאמ עטשרע

 רעקיטכיר ,ךיז ןרעדנע ןשטנעמ --- םילוגליג ,ליטש ןוא ןיד ,רעכעה ןזעוועג

 ַא רעייז זיא סע .קיטסייג ךיוא רָאנ שיזיפ רָאנ טשינ ,ךיז וצ ןעמוק ---
 ס'רזש טַאהעג טלָאװ ךיא ןעו -- ךיז וצ ןעמוק :טרָאװ עוװַאקישט
 "ףיז וצ ןעמוק, טרָאװ םעד ןגעוו ךיא טלָאװ ,ןסיוו ןוא טנעמַארעּפמעט

 ןוא ל"זח ירמאמ טימ עדער עטרעטסיײיגַאב שיטסימ ַא ןטלַאה טנעקעג

 -קרעמ ענעגייא ןוא ןדיי עטוג ןופ ךעלטרעוו ןוא ןטַאטיצ עשיפָאזָאליפ
 ,ןלַאפנייא עקידרעוו

 ,טײקטמירַאב ןיײלַא ןכיירגרעד ייז ךיג ױזַא סָאװ ,ןענָאזרעּפ ןענַאהרַאפ

 יז רעדָא ןשטנעמ ןענעקרעד וצ ףיוא תמא ןַא ףיוא ןרעה ייז רעדָא זיא
 רעמ טייצ ןייק טשינ ןבָאה ייז רעדָא ,טשינ ןענעקרעד ייז זַא ,ךיז ןכַאמ
 ןדעי ןעקנעדעג וצ ןעגנוגנערטשנָא עלַא טכַאמ רזש .ןענעקרעד וצ ןעמעלַא
 טשינ עקַאט ןעק רע זַא ןוא ,טשינ טקנעדעג רע זַא ןוא .שטנעמ ןטנגעגַאב

 םענעי ןיא ךיז רע טעוו ,טנגעגַאב טשינ עקַאט טָאה רע לייוו ,ןעקנעדעג
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 ַא יװ ןרעבױצסױרַא סע טעװ רע זיב ,ןעקנעדעג סָאד ןדערגייא גנַאל ױזַא
 ןוא דָאטעמ ָאד זיא םעד ןיא ןוא ...ןיירַא טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא טקַאפ
 טליּפש תודיסח ןיא ןוא ,דיסח רעתמא ןַא ,דיסח ַא זיא רוש .גנומענַאב-טלעוו
 בָאה ךיא .דוס ןוא זמר .עלָאר סיורג ַא ןדיי טימ ןדיי ןופ שינעגעגַאב יד
 סייװ ךיא ?יבר ןייז ןוא .דיסח רעתמא ןַא זיא רזש :טגָאזעג רעירפ ָאד
 סָאװ ,םידיסח י"עטיוט ,, ןייז ןענעק סע ביוא זַא ,ָאי סייוו ךיא רָאנ ,טשינ
 ,םידיסח םי'דהל ןייז ךָאד ןגעמ ,ןיבר ןטיוט ַא וצ ןרָאפ ןגעלפ רעדָא ,!!ןרָאפ,
 ,ןיבר ַא ןָא ןצנַאגניא םידיסח ןענעז סָאװ

 טשינ זיא ןוא תונכוס רעד ןיא ןטמַא עקיטכיוו רעייז טָאה סָאװ ,רזש
 ךיז טריפ ,לארשי תנידמ ןיא רעטסינימ-סגנודליב ןזעוועג קירוצ גנַאל
 ןיא הריד רעד ןיא םיא ייב ןזעוועג ךיא ןיב לָאמַא .שיטַארקַאמעד רעייז

 -סגנודליב םענעזעוװעג םעד ןופ הריד ַא תמאב הריד יד זיא -- םילשורי

 רַאפ ךיז ןענעפע סָאד זַא ,ליפעג ַא טסָאה .רפסה םע םעד ןופ רעטסינימ
 ןזעוועג ...םירפס ןופ ןוא רעכיב ןופ ךעלעוועט טרעיינ -- ןריט טשינ ריד

 טָאה ןעמ ןוא ךסָא טסעג ןענעז ןזעוועג ןוא קיטימכָאנ תבש ַא טקנוּפ סע זיא

 ןעגנוזעג ןוא .םינוגינ עשידיסח ןעגנוזעג ןוא ןייו ךעלעסיב וצ ןעמונעג

 םי ַא ןעק סָאװ ,סָאבעלַאב רעד ןטסכעה םוצ ןוא לוק ַא ףיוא ןעמ טָאה

 ךיא יװ ױזַא ןוא ...עמיטש רעשינזח ַא ןָא רעבָא ,עשידיסח םינוגינ טימ

 ןוא ןעז ךַאז עצנַאג יד טנעקעג ךיא בָאה ,טשינ גניז ןוא טשינ קנירט
 ַא -- תובהלתה ַא ןיא ןיֹרַא ךיוא יו יַאס ןיב ךיא רָאנ .ןרעטכינ ןרעה

 ,רזש טָאה חוכ ַאזַא .תובהלתה ענעקורט ןוא עמוטש

 ַא ןוא זמר ַא זיא סע .שידיי ןיא אקווד ןוא רעדיל רזש טביירש פגא

 יד ןופ ןוטסיוא ייז לָאז ןעמ ךיז ןטעב סָאװ ,רעדיל ןענעז סָאד .ייברעד דוס

 ,םינוגינ ןיא ןוטנָא ןוא רעטרעוו

 יד וצ טנוװַא רעיורט םעד ףיוא :דָאזיּפע ןַא ןלייצרעד ָאד ליוו ךיא
 ןעזרעד םוקילבוּפ ןיא רימ ןבָאה ,ביבא לת ןיא רעגינ .ש ךָאנ םישולש

 רע .ןדער ןטעבעג עקַאט ןוא .עדַארטסע רעד ףיוא םיא ןטעברַאפ .ןרזש
 זַא -- תיױבע רָאנ ךעלטנפע לארשי ןיא טדער רע -- ןביוהעגנָא טָאה

 "רעביירש ןשידיי ןופ טָאקַאלּפ ןטיול טסווורעד ךיז ,טסווועג יאדווא טָאה רע

 ,טסוװעג טשינ רעבָא טָאה רע ,הרכזה-רעגינ ַא ףיוא טייג רע זַא ,ןיירַאפ
 ןסיױו טימ לופ טדערעצ ךיז רע טָאה ךָאד ןוא .ןדער ןפרַאד טעװ רע זַא
 טזייװ ,טָאה תובהלתה .תובהלתה ןוא ץרַאה רקיע רעד ןוא טפַאשטנעק
 ,סָאמ ןייק טשינ עקַאט ,סיוא
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 ןַאמנייטש הזעילא

 .1890 רָאי ןיא --- עילָאדָאּפ ,עקווָאדָאבָא ןיא ןריובעג

 "עד טניז .עשרַאװ ןיא 1924--1919 ,סעדָא ןיא טניווועג

 ,ביבא לת ןיא טניווװ ,לארשי ץרא ןיא טלָאמ

 עכעלטע ענייז ןופ טוג ךיא קנעדעג ןוא ןעק ןענַאמניטש רזעילא

 ַא טימ ןעזעג םיא בָאה ךיא זַא ןוא --- רעקיצנאווצ יד ןיא ,ןרָאי רעװעשרַאוװ

 רעד ףױא טניוו רע -- ביבא לת ןיא רעטעּפש טרעדנוהרָאי לטרעפ

 ךױה טשינ .טרעדנעעג טשינ טולָאסבַא ךיז רע טָאה -- סַאגיַאזָאניּפס

 טימ ןוא ןח ַא טימ ,ךעלשידיי טשינ-ךעלשידיי ,םינּפ רעגָאמ ַא ,ןסקַאװעג

 -נייטש רזעילא .קיטייצכיילג קיבױלג-װיַאנ ןוא קידנשרָאפ-ערטיכ ,לכיימש ַא

 זיא סָאד זַא ,סייו ךיא ...טרָאװ שידיישיערבעה ַא יו סיוא טעז ןַאמ

 .ןַאמניײטש רזעילא סיוא טעז ױזַא רעבָא .ךיילגרַאפ רעטקַארטסבַא ןַא רעייז

 ןשינערעקרעביא ןוא ןעמָארגָאּפ יד ןופ עילַאװכ רעסיורג רעד תעשב

 גרוטַאמַארד רעשיטסימ רעקשטיגנוי רעד ןעמוקעגמוא זיא עניַארקוא רעד ןיא

 ןפורכאנ עקידתועט ןענישרעד טייהנגעלעג רעד ייב ןענעז ,ןַאמייטש שונייב

 רעשימָאקיגַארט ַא יו רעמ טשינ סָאד זיא יאדווא .ןַאמנייטוע רזעילא ךָאנ

 ַאזַא ןיא ןמיס ַא ןָא ןביילב טשינ ןענעק ןזָאירוק עכלעזַא רעבָא ,זָאירוק

 ,.סנַאמנייטש רזעילא זיא סע יווװ המשנ רעוויטיסנעס

 ןייז .ןַאמניטש -- רע טביירש ןוא רע טנעײל תעל תעמ ןיא העש 4

 ךיג ױזַא .שיטביירש ַא ןָאקלַאב ןדעי ףיוא ןוא ןענָאקלַאב ייווצ טָאה הריד

 ןפיוא ְךעביוֵא רזעילא טייג -- ןָאקלַאב ןקידבױעמ םוצ טמוק ןוז יד

 ךָאד זיא ןשיװצַאד רעבָא ,טגָאזעג ךיא טלָאװ ,אזרעוו-עציוו ןוא ןקידחרזמ

 ,רענעייל-רעביירש ןקיסיילפ ַאזַא רַאפ עטסביל יד זיא טכַאנ יד .טכַאנ יד

 ,דנַאנַאכָאנ העש 10 ,ןוז רעד ןופ טרעטשעגמוא ,ןביירש ןעמ ןעק טלָאמעד

 ןופ סעבַאגסיױא טעברַאַאב ןוא ןענַאמָאר ןוא ןעייסע טביירש ןַאמנייטש

 רעבָא ,תירבע יוו שידיי ןביירש טוג ױזַא טקנוּפ ןעק רע .רָאלקלָאפ-תודיסח

 ,גנומענַאב-טלעוו ןייז ןיא וויטַאװרעסנָאק זיא רע .תירבע רקיעב טביירש רע

 יז זַא ,טגָאזעג טפָא רימ ןבָאה רעביירש עשיערבעה ענרעדָאמ ץנַאג רעבָא

 ןייז תמחמ -- ןַאמנייטש רזעילא ןופ רמאמ ַא ךרוד טשינ לָאמנייק ןזָאל

 רעד ךיוא לייו ,טכייל ןוא רָאלק ,ןפילשעג זיא סע .ליטס םענעפילשעג

 ןטייקירעװש ערעדנוזַאב ןָא ןייטשרַאפ סע ןעק תורוש יד ןופ רעביירש

 לשמ םענרעדָאמ-רעּפוס ַא קידנצונ) -- רעטּפָאקילעה ַא יװ -- ןַאמנייטש

 ןיוש ךיז ןעק רע ןוא עמעט תלדילע-תלד ַא ןבָאה רָאנ ףרַאד (רעדיוו

 ױזַא ןיוש ןעק רע ןוא ,ךיה רעטסכעה רעד ןיא דלַאב ןוא ,ןביוהפיוא
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 יתורוש 400 יד טקידנעעג ןיוש ךיז ןבָאה סע זַא ,טליפ רע זיב ,ןעילפקעוַא

 םעד ןופ סמולָאק 9 יד ןיא עיציזָאּפסיד ןייז וצ ךָאװ עדעי ןעייטש סָאװ

 טלָאמעד .טביירש רע ןכלעוו רַאפ ,טַאלבגָאט םעד ,יירבד,, ןקידקיטיירפ

 רעטייוו ךסַא טשינ -- רעטּפָאקילעה ןייז טימ ּפָארַא רעדיוו ךיז רע טזָאל

 רעבָא .ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רע ווו ,עמעט רעד ןופ תלד-לע-תלד יד ןופ

 .טייצ טָאה רע .ןענעייל וצ ןזעוועג טנַאסערעטניא יוװ יַאס לָאמעלַא זיא סע

 ַא סנַאמנייטש ןענעייל וצ ןָא טביוה ןעמ זַא .טייצ רועיש ַא ןָא טָאה רע

 -רעטנוא ךיז ,ןכַאז ייווצ ןוט ןעמ ףרַאד ,ןייז טשינ לָאז סע סָאװ רעדָא ,רמאמ
 רעדָא ,לרעגייז:טנַאה סָאד ןפרַאװקעװַא ןוא דלודעג קַאז ַא טימ ןעלטרַאג

 .טנַאה רעד וצ םינּפ ןטימ ןרעקרעביא סע שטָאכ

 -קעלַאיד ַא זיא רע ןוא .סעומש ןיא ךיוא רע זיא טנַאסערעטניא ױזַא ןוא
 טדער ןביירש ןיא לייוו ,רעטנַאסערעטניא ךָאנ רע זיא סעומש ןיא .רעקיט
 קידלודעג רעייז ךיוא רע ןעק סעומש ןשירבח ַא ןיא ןוא ןײלַא זיולב רע
 קידנשרָאפ-ערטיכ ןָא ךיד טקוק רע .טשינ וטסרָאט ןעידונ רעבָא .ןרעה
 טסלָאז ןוא ןהעש קעװַא ןענעק ױזַא ןוא קיטייצכיילג קיבױלג"װיַאנ ןוא
 ןעמענקירוצ רעטעּפש ןַאמנייטש טעװ טענַאװ ןופ .ןקרעמ טשינ וליפַא סע
 ךָאד רע זומ יװ יַאס םורָאװ .ןסיוו וצ רעווש זיא --- ןהעש ענעריולרַאפ יד
 רָאנ .ןגרָאמ ןופ ןוא ןטכענ ןופ ייווצ-העש ַא ןגרָאבוצ לָאמעלַא ףָאלש ןרַאפ
 .הצע ןַא ךיז רע טיג --- ףירח ַא דיי ַא זיא רע

 ןייק גולפסיוא ןַא ףיוא ןרָאפעג ןעמַאזוצ לָאמַא ןענעז רימ --- לַאפוצ

 ,תרנכ םייב קנַאב ַא ףיוא קידנסעומש ןסעזעגּפָא ןהעש ןענעז ןוא הירבט

 ...ןגעװ טייצ עצנַאג יד רימ ןבָאה טדערעג ןוא .טנװָא ןצנַאג ַא טעמכ

 ןוא ןרָאי ענעי וצ טנעמיטנעס ןסיורג ַא טָאה ןַאמנייטש .13 עיקצַאמָאלט

 תוכייש ןייק טשינ טָאה סָאד רעבָא .ןשיקרַאמ ץרּפ וצ רעדנוזַאב ,ןשטנעמ ענעי

 שטנעמ רעד טשינ ,עמעט יד --- שיקרַאמ ץרּפ עמעט יד ביוא ןעייסע ענייז וצ

 -ביירש סנַאמניטש ןופ רעדער יד רעטנוא ןעניפעג לָאמַא ךיז טעװ ---

 ןריפכרוד ןפרַאד עמעט רעד ןופ טנורג ןפיוא טעװ רע ןוא רעטּפָאקילעה

 ךיא ןיב -- עזעט סנַאמנייטש ןייז טלָאמעי טקנוּפ טעװ סָאװ ,עזעט ַא סיפע

 זיא רע ,טביירש ןַאמנייטש ,טשינ טפמעק ןַאמנייטש .אנקמ טשינ עמעט יד

 ריא .טלעוו יד טייטש ןביירש ףיוא .ןביירש ןופ רעקיטקעלַאיד ַא לכ םדוק

 ןביירש סָאד ןוא ןביירש םורַא ךיז טיירד טלעוװ יד .רעדעפ ַא זיא סולָאּפ
 .טײטשַאב טרָאװ ,טייגרַאפ טלעוו --- רימ ןבָאה ןמיס ַא .טלעוו/ רעד םורַא
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 עקַאט טָאה ןַאמנייטש .טגָאזעגרעטנוא רימ טלָאװ ךאלמ ַא יו ױזַא

 1924-1921 ןרָאי יד ןופ יערטסַאילַאכ,, רעד ןגעוו םירמאמ עירעס א ןבירשעג
 רעשירַארעטיל רענעי ןופ םירבח יד טריקַאטַא שינרעטיב טימ ןוא עשרַאו ןיא
 ןוא 1922 ןשיװצ ןעמוקעגרָאפ טלָאװ טשינרָאג יו ױזַא טָא ,גנוריּפורג
 .ןייז טנוזעג זדנוא רע לָאז -- ןַאמנייטש ןיוש זיא ױזַא ...7
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 ינומקיש .ה .ג

 ןיא ןריובעג .ץרעה גרָאעג :ןעמָאנ רעגידרעירפ ןייז

 1924 טניז ,דנַאלשטייד ,טלַאהנַאעטעק ןיא 1885 רָאי

 ,למרכה רה ןפיוא טניווו ,לארשי ץרא ןיא

 טביירש רע שטָאכ -- רעביירש ןייק טשינ רשפא זיא ינומקיש .ה .ג

 רע זיא שידיי ןיא .סעמעט-םולח עשיּפָאזָאליפ ףיוא ייסע ןַא טייצ וצ טייצ ןופ

 ַא זיא רע .שידיי ןייק טשינ וליפַא ךָאד ןעק רע .רעביירש ןייק טשינ רעכיז
 ,תומולח לעב ַא זיא ינומקיש .לארשי ץרא ןיא טניוװ סָאװ ,דיי רעשטייד

 ַאזָאניּפס ךורב ןופ ערעל יד ןעמעננָא בורקב טעװ טלעװ יד זַא ,טביולג סָאװ

 ,טביולג ינומקיש ןוא .שמוח םעיינ ַא יװ ,'קיטע, רעד ןופ ןלייט ףניפ יד ---

 עזייב עלַא ןעגניווצַאב גנירג ןעמ ןעק טנַאה ןיא קיטע רעד טָא טימ זַא

 זַא ,ןגייצרעביא ןשטנעמ םעד רָאנ ףרַאד ןעמ .ןטפַאשנדיל עכעלשטנעמ

 הביס יד עקַאט זיא סָאד ןוא ."קיטע , יד ןענעיילרעביא ךעלטנירג לָאז רע
 רעד ךיוא םורָאװ ."ןָאקיסקעל ןיימ, ןיא ָאד טניישרעד ינומקיש יאמל

 ...ינומקיש סָאװ ,עבלעז סָאד טביולג ןָאקיסקעל םעד ןופ רעביירש

 רעייז זיא סָאװ ,רעטמַאַאב רעשיטסילַאעדיא ןַא יו סיוא טעז ינומקיש
 רעייז ךיוא טייג ןוא ךעלטקניּפ רעייז טמוק סָאװ ,טמַא ןייז ןיא ךעלטקניּפ

 ,גנוקיטפעשַאב רעשיטסילַאעדיא ןייז וצ ךיז טלייא רע םורָאװ ,ךעלטקניּפ

 טניווװ ינומקיש .ַאזָאניּפס :טייצ רעיירפ ןייז ןופ עגר עדעי סיוא טליפ סָאװ

 בוחר ךיז טפור סָאװ ,לסעג ליטש ַא ףיוא הפיח ןיא למרכה רה ןפיוא

 ,רעלעדייא ןייז טימ ,רע טניוװ הריד רעניילק ,רעליטש ַא ןיא ,טרָאד .ןוקריה

 טָאה ינומקיש .רע יוז ןיטסיזָאניּפס ַאזַא טקנוּפ זיא סָאװ ,יורפ רעטרַאצ
 טעז ןוא ,טוטיטסניאיַאזָאניּפס ַא ,הפיח ןיא "!םואעזָאניּפס, ַא טעדנירגעג
 ענייז ןגעװ ןעמ טרעה ןוא טוטיטסניא םעד ןופ סנגיוב-ווירב יד ןעמ

 טוטיטסניא םעד ןופ סרעפטנע עכעלטקניּפ יד ןעמ טגירק ןוא ןעוטפיוא
 רעד ןופ ךעלרעמיצ ייווצ יד ןענעז טוטיטסניא רעד זַא ,טשינ ןעמ טנָא

 .ייווצ ייז ןענעז ָאד ןראטערקעס עלא ןוא סינומקיש יד ןופ הריד רעטַאװירּפ

 טרעװ טוטיטסניא ןופ קעטָאילביב ןוא וויכרַא רעקיטכיוו רעקינייו רעד
 ןענעז סע ןוא -- ַאנַאיזָאניּפס עקיטכיוו יד ,הריד רעד טָא ןיא ןטלַאהעג
 ליפוצ .קנַאב ַא ןיא ןטלַאהעג ןרעװ -- ייז ןשיװצ ָאד עקיטכיוו רָאג
 עקיזָאד יד טימ ןריקיזיר לָאז רע זַא ,ינומקיש זיא טסיזָאניּפס רעקיטכיזרָאפ

 ,סעיװקילעריַאזָאניּפס
 "טַאטקַארט ןשיטילָאּפ שיגָאלָאעט , סָאזָאניּפס ןופ לטיּפַאק ןטירד ןיא

 רעד ןופ גנואיינַאב רעד ןגעו האובנ ַא רעטרעװ עכעלטע טימ ָאד זיא
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 טלעטשעגרָאפ הכולמ עטיײנַאב יד ךיז טָאה ַאזָאניּפס ױזַאיװ .הכולמ רעשידיי

 קירוצ ןרָאי טרעדנוהיירד טימ ןיוש ךיוא רע טָאה רשפא .טסייוו רעוו --

 ,ןביירשפיוא סע טלָאװעג טשינ טָאה רע רָאנ ...ןינומקיש ןעזעג ןוימד ןיא
 סָאד זַא ,טסייו רע .טסילַאנָאיצַאנ רעשידיי רעקרַאטש ַא זיא ינומקיש

 רעקיצנייא רעד זיא סָאד זַא ,ךיוא טסייוו רע רעבָא .שיטסיזָאניּפס טשינ זיא
 געמ קעלפ ןייא .רענייז גנורעטסיײגַאביַאזָאניּפס רעלעה'ןוז רעד ףיוא קעלפ

 ןזָאלרעד ךָאד ןעמ
 ,הדוהי ןופ גרעב יד ןופ ןיטש ַא טריזַאטנַאפעגסױא טָאה ינומקיש

 ַאזָאניּפס ןופ רבק ןשילָאבמיס ןפיוא גַאַאה ןייק ןרעוו טקישעג לָאז סָאװ

 ןקירעי;24 םעד ףױא םרח ןטמירַאב ןופ טייצרָאי ןטסטרעדנוהיירד םוצ
 ףיוא לגיז-ןזיר רענרענייטש ַא יוװ לָאז ןייטש רעד טָא ןוא --- ףָאזָאליפ ןגנוי

 ןוא .לאכימ רוב ךורב טימ לארשייםע ןופ טיירטש םעד ןעלגיזרַאפ קיבײא

 .ןייטשילגיז ןקיזָאד םעד ףיוא טרָאװ ןייא טמולחעגסיוא טָאה ינומקיש
 ןזעועג טרעשַאב זיא רימ ..,טפירשרעטנוא ענרענייטש יד ...""ךמע;

 םעד ןופ טנעה יד ןיא ןייטש םעד ןבעגרעביא םייב הפיח ןיא ןינומקיש ןעז וצ

 ךיוא זיא רימ .גנוכיירגרעד טימ טניישעג טָאה םינּפ ןייז .ןַאטיּפַאקספיש
 ןדער וצ לעיציפָא םואעזָאניּפס רעהפיח ןופ ןעמָאנ ןיא ןזעוועג טרעשַאב

 םעד ןטייקיבייא ןוא ןעלמיה עלַא רַאפ גנוקעדּפָא רעד ייב טרָאװ ַא

 -"ןטרָאג םעד ףיוא -- "ךמע, טרָאװ ןזעירעטסימ םעד טימ ןייטש ןקיזָאד

 ,1956 טסברַאה ןיא ןזעוועג זיא סָאד .גַאַאה ןיא 'יקרעק עוועוינ,, רעד ןופ ףיוה

 הכולמ רעשידיי רעד ןגעװו האובנ טגָאזעג טָאה ַאזָאניּפס יװ ױזַא ןוא

 רעטנעָאנ רעד ןיא ַאזָאניּפס ןגעוו האובנ ןגָאז ךימָאל ,קירוצ רָאי 200 טימ
 ךָאנ ןקוקמורַא ךיז טעװ טלעװ יד ןעוו טייוו טשינ זיא טייצ יד : טפנוקוצ

 טלָאמעד ןוא ,לכש בילוצ טייקסטוג ןופ עיגילער רעזָאלטּפַאשנדייל ,רעיינ ַא
 ךורב -- לכש בילוצ טייקסטוג ןופ איבנ םעד וצ ןעמוקנָא טלעװ יד טעוװ

 רבח .ןעד ווו ,יאדווא) למרכה רה ןפיוא ןעמ טעװ טלָאמעד ןוא .ַאזָאניּפס

 רעליטש ַא ןיא ןוא -- הזוניּפש תיב ןסיורג ַא ןעיובפיוא (!? ינומקיש

 תורצוא יד ןגָארטנײרַא לּפמעט םענעי ןיא ,ינומקיש ,ריא טעװ עינָאמערעצ
 ,םואעזָאניּפס ןקיטציא ןופ
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 ם ו לש .ש

 ןרָאי .1905 רָאי ןיא ,עיצילַאג ,שטיבָאהָארד ןיא ןריובעג
 1922 טניז ,ןיוו ןיא 1915 ,ןלױּפ-ןיורק ןיא לטעטש ַא ןיא
 טניוװ .לארשי ץרא ןיא --- ןסיירעביא עניילק טימ ---
 ,הפיח ןיא

 רעד ,םולש .ש זַא ,טסווועג בָאה ךיא לייוו ,רַאפרעד רָאנ זַא ,ןייז ןעק

 טכַארברַאפ ןרָאי-טנגוי עירפ ענייז טָאה ,רעטכיד רעשיערבעה רעטמירַאב

 ןעצ -- רעניו קיטש ַא ןיב ןיילַא ךיא סָאװ ,רַאפרעד ךיוא ןוא ,ןיוו ןיא

 עיצַאניבמָאק ַא ןעזעג םיא ןיא לָאמעלַא ךיא בָאה -- טניווװעג טרָאד רָאי
 ַא ךיז ןיא ןפַאשעג טָאה רע ןוא ...םילשורי ןוא ןיוו ,ועשטרַאּפ ןופ

 רעטכיד ולוכ זיא רע .ןטנעמעלע עקיזָאד יד עלַא ןופ עזעטניס עכעלרעדנווו

 רעטלטרעצעג רעד ןופ סיּפע ךיז ןיא טָאה רע ןוא ,לכ םדוק זיא סָאד --

 ךיז ןיא טָאה רֶע ןוא ,דניק ַא סניבר ןקידלטעטשניילק ַא ןופ תומימת

 סָאװ ,לָאמַא ןופ שטנעמ-רעניו ַא ןופ טייקטקנעברַאפ עשירעלטסניק יד

 ןיא טָאה רע ןוא ,טסנוק טימ לופ ןזעוועג םיא רַאפ זיא טלעװ עצנַאג יד
 עשיקרעט יד ןופ ךָאנ קיתו ַא ןופ טייקידלרוג עקידלארשי ץרא יד ךיז

 .ןרָאי עשילגנע יד ןיא טשרע ןעמוקעג ןיײרַא דנַאל ןיא זיא רע שטָאכ --- ןטייצ

 ןיא טשימרַאפ טשינ ןוא רעטכיד סיואכרוד זיא םולש .ש זַא ,קידנסיוו

 ןצינערג יד רעסיוא ךיוא טנַאקַאב קרַאטש זיא רע זַא ןוא ,קיטילָאּפ ןייק

 ןימ ַא ןיא טריגעלעד 1950 רָאי ןיא םיא ןעמ טָאה -- לארשי תנידמ ןופ
 ךיוא בָאה טלָאמעד ןוא .עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןייק תוחילש רעשירַארעטיל

 ןרעדנוװַאב וצ ןוא ,ןעז וצ םיא לָאמ עטשרע סָאד טייהנגעלעג יד טַאהעג ךיא

 יד טעז רע זַא ,ןעמוקעגסיוא זיא סע ...טייקדמערפ-טלעוו עשירעטכיד ןייז

 סיּפע ןעמעלבָארּפ-ךושל עטריצילּפמָאק עריא טימ ,טלעוװ-רוטלוק עשידיי
 ןופ בוש רעטקעדַאב ןעמולביזייא טימ ןוא רענעריורפרַאפ ןימ ַאזַא ךרוד

 טָאה ןעגנולמאזראפ יד ןופ רענייא ףיוא ...וועשטראּפ ןיא טייהדניק ןייז
 זַא ,טגָאזעג ןעגנושטנעב ןוא תוכרב ןופ ןָאט ןטכע-ףיט ןייז טימ --- רע
 ַא ןעגנערב קיליוויירפ ןלָאז רעביירש:-שידיי יד זַא ,טייצ יד ןעמוקעג זיא סע

 -ך"נת םעד ןופ טרובעגרעדיוװ רעד ןופ סנ םעד ןושל עשידיי סָאד ןברק
 ,םעד טימ ןקידײלַאב טלָאװעג טשינ טָאה רע .תובא יד ןופ דנַאל ןיא ןושל

 עסױרג ַא םעד ןיא ,טליפעג קיטכירפיוא ןוא ,טליפעג אקווד טָאה רע
 -- -- -- ןברק רעקיטסיײיג רעקיליוויירפ .גנוביוהרעד ןוא גנוביוהפיוא

 ןופ תורצוא יד זַא ,טניימעג טשינ הלילח טָאה רע .ןייז סרענעש ןעק סָאװ

 טעװ ייז ,אברדא -- -- ןרעוװו טבירקמעג ןלָאז רוטַארעטיל רעשידיי רעד
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 ריא וצ ןעילוט ,ץרַאה ריא ןיא ןסילש ןוא ןעמענפיוא שדוק ןושל עמַאמ

 .רצוא:טרָאװ םענעגייא ןופ טַאקָארב ןקידתוכלמ ןיא ייז ןוטנָא ,טסורב
 זַא ,טעדנווװרַאפ רשפא ןוא ,טרעדנווורַאפ ףיט ןזעוועג זיא םולש .ש -- ןוא

 ןייז ןגעװ רע טָאה רעצ טימ ןוא .םערוטש ַא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה סע
 בָאה עדַאנַאק ןיא .טדערעג טשינ רעמ לַאפנייא ןשירעטכיד-קידתומימת

 .טרעהעג טשינ רעמ סע ךיא

 ןוא -- םולש (אריפ) .ש ןופ רעטָאפ רעד זיא ָאריּפַאש בקעי םהרבא
 ענייז .בר רעקידנלָאמ רעד -- רייצה יברה רעד יװ טנַאקַאב ןיא רע
 וינ ןיא סרעדנוזַאב ,טלעװ רעשידיי רעד רעביא ןעגנולעטשסיוא-רעדליב
 -רעטָאפ ַא ןופ עיצַאניבמָאק ַאזַא .גלָאפרעד ןשּפיה ַא טַאהעג ןבָאה ,קרָאי
 יַאס ןוא רוטַארעטיל רעד ןיא יַאס קיצנייא ,ךיז טכַאד ,זיא רָאּפ-ןוז ןוא
 ,זדנוא ייב טסנוק רעד ןיא

 רדסכ ןלַארטש ,יאדווא םירבח ,ןשטנעמטימ וצ תונלבס ןוא טפַאשביל

 זייוונטייצ זיא ןבעל ןייז שטָאכ .טלַאטשעג רעכעלקיד ,רעדילָאס סמולש .ש ןופ

 ןייז ןיא טײקטעטסעּפעג ַא סיּפע ָאד זיא ,רעווש ןוא טרַאה ץנַאג ןזעוועג

 ןיא טָאה רע ןוא רבח א טקרעמַאב רע .ןדער ןפוא ןייז ןיא ,ךיז ןעמענַאב
 סמולש .ש ןופ ךיוא ןלַארטש ןשטנעמ וצ תונלבס ןוא טפַאשביל .ןעניז

 טפַאשביל עכעלדנעמוא ןוא .ןעייסע ןוא ןטפירש-עזָארּפ ןוא ןדַאלַאב ןוא רעדיל

 ןעמַאװצ םיא טימ ךָאד טָאה רע -- דנַאל ןופ שטנעמ םוצ ןוא דנַאל םוצ

 ,טיובעגטימ גנַאל-ןרָאי טנעה יד טימ שממ

 ןיב לָאמנייא :עקידרעטייו סָאד ךיא לייצרעד טייקלטייא בילוצ טשינ

 שאר בשוי ריא .רעביירש עשיערבעה ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא ןזעוועג ךיא

 קידנשטנעב טדער רע יו ךיא רעה טָא ןוא ,םולש .ש ןזעוועג טלָאמעד זיא

 ,םי ןסיורג טייז רענעי ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,רעביירש ַא םענייא ןגעוו
 םעד טָא טבױל רע ןוא ,רָאי ַא יו רעמ לארשי תנידמ ןיא ןיוש טציז

 היא סָאד רעוו ןסיוו ֹוצ קירעגיינ ןענעז עלַא ןוא ,גנַאל-ןטונימ רעביירש

 ןוא -- -- לָאז ןיא ָאד זיא רענעי זַא ,טנָאמרעד רע לייוו ,ךיא ךיוא ןוא
 ןרָאװעג טיור שממ ןיב ךיא .ןעמָאנ םענעגייא ןיימ רָאג ךיא רעה ףוס םייב

 ןבָאה עלַא ןוא רימ ףיוא ןזיוװעגנָא טָאה םולש זַא ,דניק טמעשרַאפ ַא יװ

 ןעמָאנ ןייז רָאנ טשינ .םולש ,רע זיא ױזַא טָא -- -- .טקוקעגמוא ךיז
 יוזַא .הכרב טימ טלַארטש ןײלַא רע ךיוא רָאנ ,רעדיל ענייז רָאנ טשינ

 .רעטכיד ןייז עקַאט ןפרַאד
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 יק סנולש םהרבא

 רָאי ןיא ,עניַארקוא ,וואקוירק ,1900 רָאי ןיא ןריובעג

 לָאמ ןטייווצ םוצ 1921 ןיא ןוא ,לָאמ ןטשרע םוצ 3

 ,ביבא לת ןיא טניוװ .לארשי ץרא ןיא

 רענרעדָאמ רעד ןופ ןטלַאטשעג עסיורג יד ןופ -- יקסנולש םהרבא
 ןיא ,ןושל-תירבע םענרעדָאמ ןופ רעטסיימ רעסיורג ַא .רוטַארעטיל-תירבע
 ךרדב לָאמַא טָאה קילַאיב .רעפַאשטימ עריא ןופ טנָארפ רעטשרע רעד
 .. יקסנַאשַאל םהרבא ןגעוו טדער ריא ,ָא : ןזעוועג העוט טשרמולכמ ךיז הצלה

 דנַאל ןרעביא ןריסרוק סָאװ ,סיקסנולש ןליּפשטרָאװ יד ןענעז רעטנזיוט יד ןיא
 ,ליומ וצ ליומ ןופ

 ,תידרפס הרבה ַא טימ זיולב טשינ תירבע טנייה זיב ךָאנ טדער רע
 לסיבַא לָאמעלַא ללכב םיא טיצ סע .תידרפט הרבה רעשיטיװָאקסָאמ ַא טימ רָאנ

 ַא טימ םינּפ ַא .רעקיטיײזלַא ןַא זיא םיא וצ ץרא ךרד רעד רעבָא .סקניל וצ
 ַא וצרעד ,ןגיוא עטלוב קרַאטש ,רעגָאמ שטָאכ ,טייקידכעלייק וצ ץנעדנעט

 ַא ןרָאװעג יורג ירפ ןוא :לַאפ םעד ןיא ...תירולב ַא ,ערוילעוועש

 טנעקעג ךיא בָאה קילעפוצ .שיטימעס טשינ רעבָא ,םינּפ תרדה שירעטכיד

 ןבָאה טניירפ עניימ סָאװ ,םעד בילוצ -- רעטומ עקשטיטלַא סיקסנולש

 -- ןעזרעד לָאמ עטשרע סָאד יז בָאה ךיא זַא .תונכש ןיא טניווועג טרָאד

 ,עיּפָאק ַא .ןקָארשרעד שממ ןוז-רעטכיד ןטבילעג ריא וצ טייקכעלנע יד טָאה

 סָאװ ,שיסור ןעק רענעי ביוא רקיע רעד ,ןוז ריא ןגעוו רדסכ טדער יז ןוא

 ןשיסור ףיט ַא טימ -- שידיי שטָאכ רעדָא ,ןדער וצ ןטסגנירג םוצ ריא זיא
 ,סעמַאמ ערעייז וצ ךעלנע טּפָא רעייז ןענעז רעטכיד עסיורג .טנעצקַא

 .ענילוקסאמ יװ רעמ ,ךיז ןיא ןטנעמעלע ענינימעפ ,סיוא טזייוו ,טָאה עיזעָאּפ
 -ריװַאלק ַא רעטסעװש ַא .החּפשמ עשירעלסניק ַא ללכב זיא סיקסנולש

 | ,ןיזָאוטריװ

 יקסנולש זיא עיזעָאּפ-תירבע רעד ןופ טנַאװ-חרזמ רעד ןיא רעטכיד ץוח

 תונושל ךסַא ןופ שינעטנעק ןוא טּפַאשרעטסיײמ-ןושל ןייז קנַאד ַא ,ךיוא
 גנוקיצטנַא טימ קיוויל .ה רימ טָאה טלמונַא ָאד .רעצעזרעביא-רעטסיימ ַא
 .גנוצעזרעביא סיקסנולש ןיא עידעמָאק-הלואג ןייז ןופ ןפָארטס טרידנאקס

 טשינ -- לַאניגירַא םעד רעביא שממ טגנילק סע זַא ,טגָאזעג טָאה קיווייל

 ךיוא ןענעז סָאװ ,סרעטכיד .טלַאהניא ןופ דוי לש וצוק ַא ףיוא קידנכײװּפָא
 עּפַאנק ַא זיא ןיילַא גנוטכיד לייוו ,ןייז טפָא סע ןזומ ייז ןוא -- סרעצעזרעביא

 ןעיוב -- ךיוא הווצמ עשירָארעטיל ַא סע זיא בגא ןוא -- ןירעבעג-הסנרּפ
 בילוצ טפָא ןבָאה סרעצשזרעביא-סרעטכיד ,ָאי ,ןטלעוװ וצ ןטלעװ ןופ ןקירב
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 רעטכיד ַא טימ ךיז רע טנגעגַאב .יקסנולש ךיוא ןוא .סקעלּפמָאק ַא םעד

 ,לָאמניײא . ..דשח טימ םיא ףיוא רע טקוק ,שידיי רקיעב ,ןושל רעדנַא ןַא ןופ

 ןיקסנולש טגיילעגרָאפ ךיא בָאה ,לארשי תנידמ ןיא ךוזַאב ןטשרע ןיימ ייב

 ןוא ןזעוועג םיכסמ רע טָאה ןרעג וצ טשינ .םייה ןייז ןיא ןכוזַאב וצ םיא

 ַא דלַאב ןוא ןציז ןטעבעג םיוק רע טָאה ,ןעמוקעגניירַא רָאנ ןיב ךיא זַא

 קיטכירפיוא ץנַאג בָאה ךיא זַא ןוא -- -- ? ריא טליוו סָאװ -- : ןוטעג גערפ

 סיוא טעז יקסנולש ,רע יװ ,ןעז רָאנ ןוא טשינרָאג ליוװ ךיא זַא ,טגָאזעג

 ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ עגר רעד ןיא דשח ןייז ךיז טָאה --- םייה ןייז ןיא

 רענעי טָאה --- טנגעגַאב ךיז ןבָאה רימ טּפָא יוװ ןוא --- עיטַאּפמיס רעשירבח

 זיא יו יַאס רעבָא ...טלַארטשעג ץלַא ךָאנ י!טשינרָאג ןלעוו, ןופ טנעמָאמ

 ַא טימ קעטָאילביב ןייז ,רעמיצ-טעברַא סיקסנולש ןעז וצ ןזעוועג יאדכ

 ןיב ךיא .תונושל ײלרעלַא ןופ רעכיב-רעטרעו טימ לופ טנַאװ רעצנַאג

 ןיא ןזָאלברעדנַאנופ קעטָאילביב עקיזָאד יד לָאז ןעמ ןעװ זַא ,רעכיז

 ...געוו-ךלימ-רעטרעוו ַא שממ ןרָאװעג טלָאװ --- תוחרוּפ תויתוא

 :ןבולק עשירַארעטיל עכעלרעה ייווצ ןענַאהרַאפ ןענעז ביבא לת ןיא

 .םי"ּפמ רעמ רערעדנַא רעד ןוא י'אפמ רעמ רענייא --- אתווצ ןוא אולמ

 ןיא רע טגיניק רעבָא רַאפרעד ,בולק-אולמ ןיא ןיקסנולש ןעמ טעז ןטלעז
 ןייז .גנומענרעטנוא רעשירַארעטיל רעדעי ייב טעמכ טרָאװ ַא טגָאז .אתווצ
 ןופ ןטקנוּפ-סגנורירַאב יד קידנכוז לָאמעלַא ,טכַארטעגכרוד לָאמעלַא ,טרָאװ

 .שטנעמ ןוא דיי

 ,לאז-יבארגומ ,סיקסנולש טנוװָא-לבוי ןסיורג ַא ףיוא לָאמַא ןזעוועג

 .ןעגנוטכיר ײלרעלַא ןופ ןעּפ רעד ןופ םירבח -- עניב רעד ףיוא .רעטנזיוט

 ןוא .קיביײא ןביילב רעקלעפ -- ץרּפ טגָאזעג טָאה -- ןעייגרַאפ ןעײטרַאּפ
 .רעלטסניק עסיורג יד ,רעטכיד עטכע יד רעקלעפ יד טימ קיביײא

 -רעּפוס-תירבע ןופ רוּפש ןייק ,ןיקסנולש ייב םזיבָאנס ןופ רוּפש ןייק

 עמערַאװ ,עטכע ןייק טשינ לָאמנייק ךָאד ןוא -- סקעלּפמָאק-טעטירָאי

 רעביירש עקידנטײדַאב ןופ עּפורג רעסיורג רעד יבגל טייקירעגיינ עשירבח
 טנעקעג טשינ לָאמנײק רימ סע בָאה ךיא .לארשי תנידמ ןיא שידיי ןיא
 גרָאז עשירבח םיא ייב טריװרעסבָא טפָא ױזַא ךָאד ךיא בָאה .ןרעלקרעד

 .ערעגניי יבגל ,םירבח:תירבע יבגל טפַאשביל ןוא

 טרָא סָאד זיא ָאד ןוא -- טרפב ןוא ללכב שינעטער ַא עקַאט זיא סע
 .ןענעכייצרַאפ וצ שינעטער רעד טָא ןופ ןעמָאנעפ םעד טָא לָאמַא ךָאנ
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 (רימֲאׁש רימש הש מ

 עשיעּפָאריײא ערערעמ -- תפצ ןיא 1921 רָאי ןיא ןריובעג
 ,ביבא לת ןיא טניווװ ,סעזייר

 טימ ןענעגעגַאב וצ םיא טימ ךיז ןטייהנגעלעג ליפוצ ןזעוועג טשינ

 רָאג ךָאנ ךרע יפל ,ןגנוי םעד ,רימש השמ טימ -- םינּפ לא םינּפ ןדער וצ םיא

 ,גרוטַאמַארד ,רעלייצרעד ,1957 רָאי ןיא ןבירשעג ןרעװ רעטרעוו יד ןעוו ,ןגנוי

 רָאנ טשינ ןוא .רוטַארעטיל רעשיערבעה רענרעדָאמ רעד ןיא טסינַאמָאר

 טשינ זיא ןביירש-ףיט וליפַא ,ץלַא טשינ זיא ןביירש-ןייש -- טסירטעלעב

 .ןעמרָאפ טשינ ןוא -- ןטלַאהניא ; ןגָאז ,עדייב יו רעמ זיא ןגָאז .ץלַא

 יד ךיז ןיא טשינ טָאה רע רעבָא ,רימש ,תפצ ןיא ןריובעג זיא רע

 -ןיילק רעתפצ עשידיי-שידיי עכעלרעטלַאלטימ לסיבַא ,עלעיצעּפס ,עשיטסימ
 ןַא ןייז ןעק ןעמ ליפיוו ףיוא -- טסינַאברוא ןַא זיא רע .טייקידלטעטש

 טימ ןעמַאזוצ ןיוש -- טָאה עילָאּפָארטעמ יד וװ ,דנַאל ַא ןיא טסינַאברוא

 ריא ,טנזיט 150 טָאטש:טּפױה יד ןוא טנזױט 400 -- ןג תמר ןוא ופי

 קרַאטש רעכיז רע זיא טסינַאברוא ןייק טשינ זיא רע ביוא ןוא ... . היסולכוא
 רע שטָאכ ,רימש השמ ,םזילַאזרעװינוא ףױא ,טלעװ ףיוא טריטנעירָא
 .טייקשידיי ןיא ןײרַא רעפיט ןוא רעפיט לָאמעלַא טייג

 זיא -- םינּפ לא םינּפ םיא טימ ןדער וצ יװ ,לָאמ רעמ ךסַא ,רעמ

 ןיא ,רעדנעטש ַא ןופ ,עדַארטסע רעד ןופ ןרימש ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא

 ףיוא טביירש רע .ןעגנולמַאזרַאפ עניילק ץנַאג ןיא ןליפַא ןוא עסיורג ץנַאג

 עמַאזיורג ,ערעווש ,עסיורג ןָא ךיוא טריר ,סעמעט עשי'כנת ערעווש ,עסיורג

 רע רעבָא ,ןעגנולייצרעד ןוא ןענַאמָאר ענייז ןיא עטכישעג רעד ןיא תופוקת

 רעד ןיא ןטלַאהעגקירוצ ןוא קידוװעמעש לסיבַא ,ןעזסיוא ןיא לדייא זיא

 עמיטש ןייז ןואי טרירטנעצנָאק רעייז ןוא ליטש טדער רע ןוא ,גנומענַאב
 יד ןשיװצ עקינייו יד ןופ רענייא זיא רע -- ךָאד ןוא .עטרַאצ ַא זיא

 ןריטקַאטנָאק ,םיא ןרעה ךָאנ סָאװ ,לארשי תנידמ ןיא רעביירש עשיערבעה
 טָאה .טייקכעלנעזרעּפ ַא :טגָאזעג ךיז וצ ךיא בָאה --- םיא טימ קיטסייג ךיז

 ,רעביירש רעכעלרעדנווװ ַא :קנַאדעג ןיא טּפַאכעגנײרַא ךיז ןרעדנַא ןַא ייב
 רבח רעטוג ַא ,ןַאּפש ןדעי ןיא רעטכיד ַא ,רוטלוק רעסיורג טימ שטנעמ ַא

 | .טייקכעלנעזרעּפ ַא -- ן'רימש ייב .וװ ,זַא ןוא

 ןופ ןצינערג יד רעביא טייוו ,טייו רעבירַא טקוק סָאװ ,רעביירש ַא

 ןוא רבע ןופ ןצינערג יד רעבירַא --- טייצ ןיא ןוא חטש ןיא לארשי תנידמ
 ױזַא טשינ סע זיא --- םינּפ ןיימ ףיוא לכיימש ַא טרעטיב --- יאדווא .דיתע

 רימש ויא ךָאד ןוא .ןצינערג יד רעביא ןקוקוצרעבירַא לארשי ןיא רעווש
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 טקוק סָאװ ,תירבע ןיא טרָאװ ןיא עסיורג יד ןשיװצ ,עקינייוו יד ןופ רענייא

 ףעזעג טָאה רע סָאװ ,טגָאז ןוא טעז ןוא .רעבירַא

 ,ביבא לת ןיא קילַאיב תיב ןיא עינָאמערעצ ַא ייב ןזעוועג לָאמַא ןיב ךיא

 קילַאיב סרּפ רעכעלרעי רעד ןרָאװעג טלייטעגוצ ןרימש זיא סע תעשב

 ."םדו רשב ךלמ., ךוב ןייז רַאפ ןזעוועג זיא סָאד .ביבא לת טָאטש רעד ןופ

 דָארג ןופ טרובעג עכעלריטַאנ יד עכלעוו בילוצ ,תוביס ײלרעלַא ןזעוועג

 לככ ןרָאװעג ןענעז רימ .רעווש רעייז ןעגנאגעגוצ זיא גנונעכייצסיוא רעד

 יד ןסיוא ךיא ןיב סָאד טינ רעבָא .קיטילָאּפ זיא ץלַא ןיא ןוא --- םיוגה

 ןבָאה ''אתווצ, בולק ןיא רעבָא .ףרַאש ןוא ץרוק ןזעוועג זיא עינָאמערעצ

 ןפיוא ןוא טיירב בוט םוי םעד טרעייפעג ס'רימש םירבח ערעטנענ יד

 -- טייז רערעדנַא רעד ןופ ןשי-ח"מלּפ ןוא ,טייז ןייא ןופ ,ןשיצוביק

 טרָאד ןיב ךיא .ןײרַא גָאט ןסייוו ןיא --- רעגייטש רעד יװ -- ןוא .רעגייטש

 ןבָאה םירבה .העש ףניפ יד טרעטכינעגּפָא ,ךעלטנייוועג ,ןוא ןזעוועג

 רעסַאװ-רעייפ -- ש"י רַאפ :רעקיטכיר ,רעסַאװ ןוא רעייפ רַאפ טדערעג

 ןדער ףרַאד החמש לעב רעד ןוא גָאטרַאפ ןיוש זיא טָא ןוא .םענייאניא

 טנװָא ןופ רעטנעצ רעד ןטסרעטכינ םוצ ,רעטכינ גנולצולּפ טרעװ ץלַא ןוא

 זיא רקיע רעד זַא ,םעד ןגעוו עדער ענעביוהרעד ַא טלַאה רע ןוא ,רימש ---

 ןבעגרעביא ,ןרעהרעד .,ןעזרעד .קרעוו עלַא ,עלַא ןיא דיחי םעד ןעזרעד וצ

 ןייז ךיוא ןוא ןייוועג ןגייא ןייז ץלַא ןופ רעמ ןוא ,תונעט ענייז ,דייר ענייז

 .י.רעטומ עסיורג יד ָאד זיא שטנעמ ןדעי רעביא םורָאװ ,ןייוועג סעמַאמ

 ,קיגָאטרַאפ ןרעטכינ ןיוש רעבָא ,ךעליירפ ןרָאװעג זיא רעדיוו ןוא

 וא טלעטשעגפיוא ךיז טָאה יורפ ערעטלע ןַא ןוא .גָאט ףיוא קידנעירַאש

 "ןושל ןייק טשינ ןעק ךיא רעבָא ,טרָאװ ַא ןגָאז ךיוא ךימ טזָאל :טגָאזעג
 דובכל ןעגניז ךיא לעװ ,עדער ןייק ןטלַאה טשינ ךיוא ןעק ךיא ,שדוק

 ןוא ךיא קנעדעג לסיבַא סָאװ ,רעדיל רָאּפ ַא עלהשמ ןיימ ,לקינייא ןיימ

 וליפַא ןוא ןעגנוזעגטימ ןבָאה עלַא ןוא .ןבירשעגוצ ןײלַא ךיא בָאה לסיבַא

 .לקינייא םעד טימ ןוא ,ןעבָאב רעד טימ ,לצנעט ַא טפַאכעג

 טלמונַא ָאד זַא ,טנָאמרעד ךימ ךיא בָאה גָאטרַאפ ןיא םייהַא קידנעייג ןוא

 .רוטַארעטיל רעשידיי טימ טפַאשטנַאקַאב ןייז ןגעוו ןרימש טגערפעג ךיא בָאה

 הלילח בָאה ךיא ,שידיי קינייװ ןעק ךיא :קיטכירפיוא טגָאזעג טָאה רע

 טפלעה ַא -- :טרעפטנעעג ךיא בָאה .טשינ טושּפ ןעק ךיא רעבָא ,טנייפ טשינ
 ךיז ןלעװ רימ יבַא ןוא שידיי ריא טנעק טפלעה ַא ןוא תירבע רימ ןענעק

 -- ןענעגעגַאב רעטפָא רעביירש:שידיי רימ ןוא רעביירש-תירבע ריא --

 ןטרעלקרַאפ ַא טימ טרעפטנעעג טָאה רע .ןטַאטלוער ןייז ןיוש ןלעוו
 == == -- עגפ אל שונאב שונא --- עגפ רהב רה :לכיימש

1957 



 229 ןָאקיסקעל ןיימ

 (ץיבונועמש) ינועצ מש דוד

 1909 רָאי ןיא ,קכיורבָאב ןיא 1886 רָאי ןיא ןריובעג

 1921 רָאי ןיא -- לארשי ץרא ןיא לָאמ עטשרע סָאד

 ןט10 םעד ןברָאטשעג ,קידנעטש ףיוא טרָאד טניוװורַאפ
 ,ביבא לת ןיא 1956 רעבמעצעד

 רעירפ ךיז טָאה סָאװ ,ינועמש דוד ןזיא קיריל רעשיערבעה רעד ןיא
 עילידיא ןוא ,סעילידיא ןופ רעטכיד רעסיורג רעד ,ץיבונועמש ןפורעג

 ןייג ףרַאד רעדָא -- ןעמַאזװצ טייג טימעג ןוא טימעג טימ ןעמַאזוצ טייג

 וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא סע טפָא יו רעבָא ,טייקרעטייה טימ -- ןעמַאזוצ
 ןופ ןוא טסנרע:ףיט ןועוועג טימעג ןייז זיא ינועמש דוד ןרעה רעדָא ,ןעז

 סָאד טָאהעג לָאמעלַא טסָאה ,ןייז טנעקעג טשינ דייר ןייק טָאה טייקרעטייה

 תמא רעד םיא טימ טייג ונימימ זַא ןעזעג םיא טסָאה וד תעשב ,ליפעג

 .גרָאז עקיבייא ושאר לע ןוא טייקיטכירפיוא יד םיא טימ טייג ולאמשמ ןוא

 רעביירש תירבע עכעלטפַאשלעזעג םומיסקַאמ יד ןופ רענייא ןזעוועג זיא רע

 בשוי ַא רַאפ טכַאמעג םיא טָאה יירעכוז:דובכ טשינ .לארשי תנידמ ןיא

 ,גרָאז ןוא טפַאשיירטעג עשירבח רָאנ ,ןטפַאשלעזעג ךסַא ןיא שאר

 ןעזעג ןינועמש דוד בָאה ךיא ןעוו ,טנעמָאמ ַא ןענַאמרעד ָאד ליוו ךיא

 זיא סע .םיירבעה םירפוסה תדוגא רעד ןופ רָאפנעמַאזוצדנַאל ַא ןענעפע

 רענייא .סױטשנעמַאזוצ -תרנכ ןסיורג םעד ןופ געט יד ןיא טקנוּפ ןזעוועג

 ,הנידמ רעד ןופ גנואיטשטנַא רעד טניז ןטנעמָאמ-סיזירק עסיורג יד ןופ

 ענעלַאפעג יד ןופ דובכ ןיא ןלעטשפיוא ךיז םלוע םעד ןסייהעג טָאה ינועמש

 רע טָאה ,טצעזעגקעװַא ןיוש ךיז טָאה םלוע רעד זַא .שינעעשעג רעד ייב
 ןעמונעגנעמַאזוצ ךיז טָאה רע רעדייא ,ייווצ --- טונימ ַא ןגיוושעג ךָאנ ןײלַא

 -גמַאוצ םעד ןופ טייהנגעלעג רעד וצ רעטרעו עטשרע יד טגָאזעג ןוא
 תוכייש ןיא ,רָאפנעמַאזוצ ןבלעז ןפיוא ,ךיא קנעדעג ,ךָאנ ןוא --- -- .רָאפ

 רעד ןיא ערָאּפרַאק ןיא דנַאברַאפ םעד ןעמעננײרַא ןגעוו עיסוקכיד ַא טימ

 טייצ יד טשינ זיא סע :טרָאװ ַא ןוטעג ףרָאװ ַא ץימע טָאה ,תורדתסה

 -רעביא טרָא ןופ ינועמש םיא טָאה ...םינלטב ןייז ןלָאז רעביירש זַא ,רעמ
 םעד ןיא ,חוכ רעזדנוא זיא םעד ןיא ,םינלטב ןייז ןליוו רימ --- : ןסירעג

 !םינלטב .טכַאמ רעד ןופ קיטילַאּפ ןופ טלעוו ַא ןיא לַארָאמ רעזדנוא זיא
 !ַאי !םינלטב

 סיּפע ,רעטיובעג דילָאס ַא רעבָא ,סקוװ ןיא רעסיורג ןייק טשינ
 בילוצ ױזַא רָאנ סע ךיז טכַאד רשפא ןוא .גנוניישרעד ןייז ןיא סשירעיוּפ
 בורל ךָאד ןענעז סעילידיא ןוא סעילידיא ןבירשעג טָאה רע לייוו םעד
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 לייו םעד בילוצ רשפא ןוא .ןעגנוטכיד-רעגייטש ןוא -רוטַאנ עשירעיוּפ
 רעד ןוא טײקיטכַאדַאב ךסַא טימ ןוא סםַאזגנַאל רעייז ןדער טגעלפ רע
 .ןשיר יד ףיוא ןזעוועג זיא טנעצקַא

 ריא ןעוו ,טלעוו יד ןעװעטַאר תמאב טנעקעג טלָאװ סָאװ ,ײטרַאּפ ַא |
 טלעוװ רעצנַאג רעד ןופ עקַאט טלָאװ םַארגָארּפ ןיא טקנוּפ רעקיצנייא

 רעד ןוא .רעירָאטעגעװ ...יד ןופ ײטרַאּפ יד זיא ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא
 דָארג רעבָא !חצרת אל :רעטרעוװ ייווצ ןופ ןצנַאג ןיא טײטשַאב טקנוּפ
 סָאװ ןעײטרַאּפ עטסשיטסילַאעדיא יד וליפַא ןָא טשינ ןעמענ טקנוּפ םעד

 ןפירט סָאװ -- ןטקנוּפ רעקנילדנעצ ןופ ןעײטשַאב ןעמַארגָארּפ ערעייז

 -עגעוו רימ ןגייווש ונ ...גנילירפ ןיא רעכעד עטײנשרַאפ יוװ םזילַאעדיא טימ

 ייוצ ןופ םַארגָארּפ רעזדנוא .םזירַאטעגעװ רעזדנוא ןגעוו בורל רעירַאט

 ןשינעעשעג עשיטילָאּפ ןופ הלהב רעד ןטימ ןיא ,לָאמנײא ןוא .רעטרעוו

 דוד ןופ ייסע ןַא ביבא לת ןיא גנוטייצ רעשיערבעה ַא ןיא ךיא עזרעד

 ןזעוועג טוג זיא רימ ...רעירַאטעגעװ ַא ןרָאװעג ןיב ךיא ױזַאיװ : ינועמש

 וצ טרעהעג ינועמש זַא ,טסווועג טשינ רעירפ בָאה ךיא לייוו ,גָאט םענעי ןיא

 ןקידנסיש םעד ןרעטש וצ טומ ןייז ךרוד טרישזַארוק ,ןוא .הטיש רעזדנוא

 םוצ קנַאד טימ --- ךיא ךיוא בָאה ,טייקליטש רעקידנטעלג לסיבַא טימ למוט

 רימ זַא ןוא .םזירַאטעגעװ ןגעוו לקיטרַא ןַא ןַאד ןבירשעג -- רבח ןסיורג
 ןופ לקניוו ַא ןיא ךיז רימ ןבָאה ,ןעלקיטרַא עדייב יד ךָאנ ןפָארטעג ךיז ןבָאה

 טלעוו יד ןעװעטַאר וצ םַארגָארּפ רעזדנוא ןגעוו טדערעגכרוד לסיבַא לָאז ַא

 ןטלַא םייב ןבילבעג זיא טלעוװ יד ,טעז ריא יװ ,רָאנ ---

 טפָא בָאה ךיא סָאװ ,חצרת אל םוצ תוכייש ַא סע טָאה רשפא ןוא

 דובכל ןוא םישודק עשידיי ןופ רכזל ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא ןינועמש ןעזעג

 בָאה ךיא :תוכייש ַא סָאד ךיוא טָאה רשפא ןוא .רענַאזיטרַאּפ עשידיי ןופ

 ןופ אנוש רעטסערג רעד לייו .םירבח ןופ תויוול עלַא ףיוא ןעזעג םיא

 שטנעמ ןופ טנגוט עטסערג יד ןוא ,טױט רעד ךָאד זיא ,טבעל סָאװ ,ץלַא

 ןייק ןיא ןוא לַאפ םוש ןייק ןיא אנוש םעד ,םיא ןפלעהוצ טשינ זיא

 ! .םרָאפ םוש

 םירפוסה תדוגא רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ שינעגעגַאב ַא ףיוא

 טָאה ,ביבא לת ןיא זױה:קילַאיב ןיא תורוש יד ןופ רעביירש םעד טימ
 יד זַא ,ןבעגעגוצ טייקיטכירפיוא ןוא רעצ טימ שאר בשוי סלַא ינועמש
 יד ןוא עשיערבעה יד ,טלעוו רעד רָאג ןופ ןרוטַארעטיל עטסטנעָאנ ייווצ
 . ..םתס .ןייז ןבירשרַאפ ָאד סע לָאז .ךרע יפל טשינ טייוו ךיז ןענעק ,עשידיי

16 



 31 ןָאקיסקעל ןיימ

 יר מש היר א

 םעד טניז ,ןלױּפ ,ןישולַאק ןיא 1907 רָאי ןיא ןריובעג

 .רמש ןיע ץוביק ןיא טניוװ .לארשי ץרא ןיא 1929 רָאי

 ,ביבא לת ןיא -- ןרָאי עטצעל יד ןיא ,ןרָאי ןופ לייט

 תנידמ ןיא בושיי רעד זיא טלַא ,לארשי ץרא ןיא בושיי רעד זיא גנוי
 ןטעבעגנייא ,לארשי ץרא ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד זיא ןסעזעגנייא ,לארשי
 ןעגנילק רעטרעוװ יד טָא -- לארשי תנידמ ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד זיא
 ,..םילשורי --- דיל סיקסווָאדָאלָאמ עידַאק וצ עזַארּפַארַאּפ ַא יו טשינ ריש

 קידוװעעזנָא ןַא ןופ גנונעכייצ ןעפ ַא וצ דולערּפ ַא יװ ָאד ןעניד ייז ןוא

 סייו ךיא .ירמש הירא -- לארשי ץרא ןיא רעטכיד ןשידיי ַא ןופ םינּפ

 םעד ןיא ןענעמָאנעפ עסיוועג וצ דײשַאב ַא ןעניפעג ןעמ ןעק יצ טשינ

 -- ןעמָאנעפ ןטסלַאנעמָאנעפ םעד -- ייז ןשיווצ ןוא .ןבעל-טלעוו ןשידיי

 ןיא סונעוו יד יװ ,גנַאגפיוא רעקידנרעטש ןייז ןוא ללכב ןושל סָאד .שידיי

 ןלַאפ עשירָאעטעמ סָאד ןוא -- למיה ןקידנגרָאמירפ רעדָא ,ןקיטכַאנרַאפ

 עקירעמַא ץרא ןיא ןושל סָאד ןוא ,ןברוח ןטירד םעד ךָאנ ןוא ןופ ןרָאי יד ןיא

 לארשי תנידמ ןיא ןענַאהרַאפ זיא סע ביוא ןוא ,לארשי ץרא ןיא ןושל סָאד ןוא

 םעד ןגעװ ,רעפיט ךָאנ ןוא ףיט טקנעד סָאװ ,רעשידיי ַא ,רעביירש ַא

 ךיז רע טָאה יצ .ירמש הירא סע זיא -- לארשי תנידמ ןיא שידיי ןעמַאנעפ

 "רעד ךיז ןעמ ןעק יצ ּפָא ןופרעד טגנעה סע ?טסייוו רעוו ? טכַארטרעד

 ןעמוק ןגעו ןטכַארטרעד טנעקעג ָאזורק ןָאזניכָאר ךיז טָאה יצ ....ןטכַארט

 לָאמעלַא ןעד זיא ןוא ?לזדניא ןעמַאזנייא ןייז ףיוא ףיש-גנוטער ַא ןופ

 רקיע טָאה ףיט ןטכַארט סָאד ךיא ?רקיע רעד ךיז ןטכַארטרעד סָאד

 ,ךיז ןיא

 ץרא ןיא רעטכיד עקידנבָארגטספיט יד ןופ רענייא זיא ירמש הירא

 ,לארשי

 עפרַאש ,עניד :רעגָאמ זיא רע .ןרָאי ןוא ןרָאי ןיוש קינצוביק ַא זיא רע

 רעצנַאג רעד רַאֿפ דייל טימ ןָא ךיד ןקוק ןגיוא עלעה ענייז ,ןכירטש-םינּפ

 טכעלש וליפַא זיא סָאװ ,ענעגנַאגַאב טשינ דניז רַאפ ּפָא טמוק סָאװ ,טלעוו

 ןיא ןעוועטנורגרעד ןעמ ןעק ףוס לכ ףוס טייקיטכערעג יד .דלוש ריא ןָא

 ,דניק ַא ָאד זיא ס'ירמש יד ייב ?טכערעג לָאמעלַא טָאג זיא ןוא -- טָאג

 רעביא חוכ םעד ץוח ,טלעו רעד ןיא תולעמ עלַא טָאה סָאװ ,לדיימ ַא

 ןדער ןוא ןרעה ןופ םישוח יד -- םישוח ףניפ עלַא
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 ,עמוטוע עלַא ןופ עמַאמ יד ,יז ןוא
 ,רעקרָאי ןינ יד ,רעלעק ןעלעה

 ,טעקרָאוװ סָאװ ,עלעביײט ַא טנייה ריד טקיש יז

 .לגילפ עסייו טײמ לרעטכעט ךיז לפש

 -- רעטרעוװ עלַא ןופ ךאלמ רעד
 ןעילפרעד ןעו טעװ רע ךיױא

 .לגיז ןטרַאה םעד לױמ ןייד ןופ ןסיײרּפָארַא ןוא

 .לגילפ עסיױו טימ לרעטכעט ךיז ליפש

 טשינ ,לארשי ץרא ןייק ןעמוקעג ירמש הירא ןיא קילעפוצ טשינ
 טשינ ןוא רעדיל רע טכביירש קילעפוצ טשינ ,קינצוביק ַא ןרָאװעג קילעפוצ

 ,לארשי תנידמ ןיא שידיי ןיא ןטלַאהעגסױא ייז רע טביירש קילעפוצ

 ןרעהװ וצ םיא ןעמוקעגסיוא סע זיא טפָא .תירבע טוג ױזַא ןעק רע שטָאכ

 ןליוהרַאפ ןענעז טּפָא ,ןטנוװֶא עכעלטנפע ףיוא ןעייסע ןענעייל ,םעד ןגעוו ןדער
 ןליוהרַאפ ױזַא --- לַאסקָאדַארַאּפ טגָאזעג טלָאװ ךיא .דייר ענייז קידתודוס ןוא

 ןיא ןקילבנײרַא עטנעָאנ סָאד ,ןרירנָא עטנעָאנ סָאד יװ קידתודוס ןוא
 ךיוא רעבָא ,ייז ןיא ָאד ןענעז ןעגנודיײשַאב יד לא סָאװ ...דרע סעדורג

 םורַא ירמש טייג ליטס בילוצ םתס טשינ ןוא קילעפוצ טשינ .ןגערפ סָאד לֵא

 ןייז בילוצ סא טמוק םיא .קינצוביק ַא יװ ןוטעגנָא ביבא לת רעביא

 ץוביק רעד ,הריד ַא וליפַא ָאד טָאה רע ,טָאטש ןיא ןייז וצ ךסַא רעטכָאט

 רעד ,טצרַאשרַאפ דמעה ןופ לברַא יד לָאמעלַא .םעד רַאפ טגרָאזעג טָאה

 ןוא םיוב ,שטנעמ .ןעזוצנָא ץרַאה עקירָאה ךעלנעמ סָאד ,ןפָא רענלָאק

 טרעטסעוװשרַאפ ןוא טרעדירברַאפ זיא דרע יד ךיוא ןוא רעדירב ןענעז היח
 וצ ןדנובעג ,טפַאשרעדירב ןיא טקילײהעג רימ ןענעז דרע רעד ךרוד ןוא

 ןייז ןייז שרפמ ןירמש ןרעה וצ .טייהשטנעמ רעצנַאג רעד ,טלעוו רעצנַאג רעד

 ,ןליפַא גנוטכיולפיוא ,גנורעלקפיוא עתמא זיא לארשי ץרא וצ טייקנדנובעגוצ

 סע זיא לָאמעלַא טשינ .טריצָאװָארּפ םיא טימ סעומש ַאזַא טּפָא בָאה ךיא ןוא

 יז ןעוו טלָאמעד רָאנ ןדער סעקינצוביק עתמא לייוו -- ןעמוקעגנָא גנירג

 טגערפ למיה רעד ךיוא .ױזַא זיא רוטַאנ יד .ןדער תמא ןַא ףיוא ךיז טסולג
 ,ןצילב ןוא ןרענוד ףרַאד רע ןעוו טשינ

 ןופ רימ,, דיל ןייז ןיא ירמש טגָאז-גניז --- דלַאװרוא ןופ םעלק ןיא

 עטלױקרַאפ טימ -- "דלעפ ןיא ןרעטש ַא, ךוב ןייז ןיא ''טבש ןטלַא

 רעזדנוא / ןע'לכא ןוא רימ ןע'לבא / לגילפ עטגנעזעגּפָא ןוא / ןעלבָאנש

 טקילױרג רעטנוא / ןטעלעקס ןופ רעגרעב יד ףיוא / ןוגינ ןקידרעמָאי

 ".ןטעָאּפ עשידיי / ,טבש ןטלַא ןופ רימ / ןטעּפשעג
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 דוהנש המלש

 חרזמ ,(אנרעיזעי) עינרעיזָא ןיא 1912 רָאי ןיא ןריובעג

 חפיח ןיא רעירפ .לארשי ץרא ןיא 1926 טניז ,עיצילַאג

 ,ביבא לת ןיא טציא ---

 ,רעקידמינּפניד ַא ,רעקנַאלש ַא ,רעליטש ַא רעייז ,רעליטש ַא זיא רע

 -- םינּפ ןייש ַא ,קינײװ טדער ןוא ךסַא טכרָאה רע ,לסיבַא רעמַאזגנַאל ַא

 המלש ךיוא טסיה רע ןוא רענַאיצילַאג חרזמ ַא ,רענַאיצילַאג ַא זיא רע
 ןייז ןופ גיילסיוא ןיא תועט ַא ןעמ טכַאמ טּפָא רעייז ,(דוהנייש) דוהנש

 םַאזנייא ךיוא זיא רע .שידיי ןיא יַאס ןוא שיערבעה ןיא יַאס -- ןעמָאנ

 טשינ ױזַא טײקמַאזנייא יד לָאז רע ידכ ןוא .טײקמַאזנייא יד ביל טָאה ןוא

 עפַאק ןופ טנעָאנ רָאג --- ןודרוג בוחר ףיוא רעמיצ ַא ןיא רע טניוװ --- ןליפ

 טנוװָא ןיא ןוא גָאט ןיא ןהעש ליפיוזַא .ןבעל רעלוגער ַא רעייז טריפ רע .תיסכ

 טעּפש .רע טריצַאּפש ליפוזַא ןוא רֶע טנעייל ליפוזַא ןוא רֶע טעברַא ןיירַא

 ,ןרַאוטָארט עטיירב יד ףיוא -- דוחנש המלש -- ךיז רע טזייוװַאב טנוװָא ןיא

 רָאנ טציא טָאה רע .ףוגנזיד בוחר ףיוא רעזייה-עפַאק יד ןענעז סע ווו
 ַא ןיא טנכיײצעגנָא ךיז רַאפ טָאה רע סָאװ ,ןהעש לָאצ יד טקידנעעג סָאװ

 יד ןופ ןצרַאה ןופ ןדערוצּפָארַא ךיז רבח ַא רע טכוז .ןטעברַא וצ תעל תעמ

 ןופ ףיולרַאפ ןיא טנייה ךיז טָאה רע עכלעוו טימ -- ןעמעלבָארּפ ערעווש

 רָאנ ןרָאי ןוא ןרָאי ןיוש זיא דוחנש המלש .טנגעגַאב עינַאװערָאה גָאט ַא

 -- ײלרעלַא ןזעוועג רע זיא דנַאל ןיא ןרָאי ענייז ןופ ביֹוהנַא ןיא .טעָאּפ ַא

 .רעטרעוו זיולב רע טגָארט טנייה .הפיח ןופ טרָאּפ ןיא רעגערט ַא וליפַא

 רעצעזרעביא ןַא ךיוא רע זיא -- רעביירש ַא רָאנ ןייז ןענעק וצ ידכ ןוא

 ,ןעמעלבָארּפ-ןושל ןענעז ןעמעלבָארּפ ענייז ןוא .תירבע ףיוא תונושל ןופ

 רעיוא ןַא טָאה ןוא שיערבעה ןופ רענעק רעטנכייצעגסיוא ןַא זיא רע

 טשינ ןעק רע .ןעגנוצלעמשרעביא ןענעז ןעגנוצעזרעביא ענייז ,ליטס רַאפ

 רָאנ -- ןגָאז רימָאל -- תירבע ןיא שידיי ןופ טלַאהניא ןַא ןסיגרעביא רָאנ

 -רעביא סדוהנש זַא -- םיניבמ ןגָאז -- ױזַא .ליטס םעד ,חסונ םעד וליּפַא
 םענעסקַאװעצ דליוו ,ןקיטרַאנגייא ןַא טָאה סָאװ ,סקופ .מ .א ןופ ןעגנוצעז

 ךעלגעמ טשינ זַא טַאװקעדַא ױזַא ןענעז ,לגנושזד ַא יװ טכידעג ,ליטס

 ָאד ןענעז .שיערבעה רעדָא שידיי זיא לַאניגירַא רעד יצ ןענעקרעד וצ

 .ןירַא ייז ןיא רדסכ טכַארט דוהנש ןוא ןעמעלבָארּפ

 ױזַא ןדוהנש ייב טייג שידיי ןביירש סָאד ןוא תירבע ןביירש סָאד

 שירעדליבניד ,קידהרושּפַאנק ,ןיד ױזַא טקנוּפ .סעניש ייווצ יוװ לעלַארַאּפ
 .רעדיל-תירבע ענייז יו עשידיי ענייז ןענעז טכַארטעגכרוד קרַאטש ןוא
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 ,ןילַא טשינ ךיז רע טצעזרעביא ,ךיז טכַאד רימ יוװ ,שטָאכ ,לעלַארַאּפ שממ

 רעדָא ,רעקניל רעד ןיא רעטכער רעד ןופ םיריש ענייז רעביא טשינ טגייל

 :דיל ַא זיא טָא .טנַאה רעטכער רעד ןיא רעקניל רעד ןופ

 ט כ ַאנ

 ,ןענורעגסיוא ןענעז ןענוז עלַא

 ּפָארַא קערש רַאפ ןלַאפ

 .ןרעטוע יד

 ןגעוו יד וצ טעבנג שינרעטצניפ יד

 ּפָארַא וו ץעגרע יי טריפ ןוא

 ןרעוו וצ םוהת

 וו טינ ווו ךָאנ טקנַאצ

 ,זױה ַא ןיא לטכיל ַא

 ,טניוו רעזייב רעד ןייג וצ טמוק

 -- ,?גילפ ןייז טימ עכָאפ ַא טיג

 .סױא סע טשעל

 ןעמוק טשינ ךיז וצ טכַאנ יד ןָאק

 :קערּש טימ םוא טעשזדנָאלב

 ,ןענורעגסיוא ןרעוו ןענוז זַא ,טוג טינ

 .געוו ןופ טריפעגּפָארַא -- ןגעוו ןוא

 ןוא טלַאהניא ןיא ןצנעצסינימער-ןעזיר םהרבא טימ דוהנש רעטכע

 ןופ תלשלש ןזיא גנוטכיד .םרָאפ ןיא ןצנעצסינימער-רעליש-רעקסַאל ַאזלע

 .ןָא קיביײא

 לופטכַארּפ רעבָא ,רעיורט ןפיט טימ -- עניילק ַא ןענישרעד זיא לָאמנייא

 עשיערבעה סדוהנש המלש ןופ גנולמַאז עטרירטסוליא ענעבעגעגסױרַא

 -סוליא ."ןרוקה בצעה יריש,, .רעפמעק ענעלַאפעג ךָאנ הכיא ןַא -- רעדיל

 טכַאנרעביא גנולמַאז עניילק יד טָאה רעײפדלַאװ ַא יװ .ןעגָאב .א ןופ טרירט
 ןקורדרעביא ,ןטַאטיצ ,סעיזנעצער ,םוסריּפ טימ שממ ןוטעג רעקַאלפ ַא

 -סימ רעד ןופ עיצידיוא עצנַאג ַא ,סעיצידיואדָאידַאר ,רעכיב-רעיורט ןיא
 גלָאפרעד םעד טימ ךיז ןעיירפ .אניווָאר הנח "'המיבה,, רעד ןופ ןירעט
 ןוא שטנעמ ַא רָאנ ךָאד זיא ןעמ רעבָא .טשינ ןעמ ןעק דיל-רעיורט ַא ןופ
 טגעלפ .טשינ ךיוא ןצנַאגניא ןעמ ןעק ןטלַאהַאב ךיז ןיא ףמוירט םעד

 רעטצעל עמַאס רעד טימ גנוטייצ ַא ךיז טימ ןבָאה לָאמעלַא דוחנש טלָאמעד
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 ךָאנ -- םינּפ ליטש ַא טימ יז טגעלפ רע ןוא ךוב ןייז ןגעוו עיזנעצער

 טשינ .רבח ןטנגעגַאב ַא ןזיוו שיטקַאט רעייז -- לָאמעלַא יו רעליטש

 ןייז .ןוקית ןליפרעד וצ רָאנ -- ךיז ןעמירַאב ףיוא טשינ ,ךיז ןעיירפ ףיוא

 ,לארשי תנידמ ןיא ןטעָאּפ עשיערבעה ךסַא ןענַאהרַאפ .ןעגנַאגרעד זיא דיל

 טימ דוהנש יו ןוקית ַאזַא טכיירגרעד טָאה רע ןוא ןעו ןטלעז רעבָא

 ,ץרַאה ןטספיט ןופ יז טמוק יו יַאס .עמעָאּפ-רעיורט ןייז
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 לגיּפש והיעשי

 ןברוח ןטירד ןיא ,שזדָאל ןיא 1906 רָאי ןיא ןריובעג

 ןוא ץיושיוא ןיא ןטעצַאק ,שזדָאל ָאטעג טכַאמעגטימ

 ,לארשי תנידמ ןיא 1951 רָאי םעד טניז ,טַאטשנעיזערעט

 עלַא טעמכ ןבירשעג ןבָאה -- ןברוח ןטירד ןופ סעמעט ףיוא רעדיל

 ייֵז יִצ ,1929 טניז ןרָאי יד ןיא וויטקַא ןזעוועג ןענעז סָאװ ,רעטכיד עשידיי

 ,"טרָאד, ןזעוועג טשינ רעדָא ,ָאי ןענעז

 סָאװ ,רעקיאזָארּפ ענעי רָאנ בורל ןענעז -- ןברוח ןטירד ןופ רעקיַאזָארּפ

 .ןזעוועג יטרָאד , עקַאט ןענעז

 ןיא רעקיאזָארּפ עטשטנעבעג-טָאג םוצמיצ ןשירעלטסניק ןטכע טימ

 ,עטלייצעג ,רָאנ םידיחי --- ןזעוועג "טרָאד ,, ןענעז סָאװ ,שידיי

 לכ םדוק זיא רֶע .לגיּפש והיעשי -- עטלייצעג רָאג יד ןופ רענייא ןוא

 רע ןוא .ןרָאי רעקיצנאווצ יד טניז ןיוש טנַאקַאב ,טעָאּפ ַא זיולב ןזעוועג

 ןטירד םעד ןגעוו ,רעדיל עקרַאטש רָאג ןוא ,רעדיל ןבירשעג ךיוא טָאה

 .ךסַא ָאד ןענעז זיירק םעד ןיא רעבָא .רעדיל עשיטנעטיוא .ןברוח

 סָאטעג יד ןופ רעקיַאזָארּפ עשיטנעטיוא ,רעקיַאזָארּפ יד ןופ זיירק רעד

 .סע טקנעדעג ןוא סע טסייוו לגיּפש והיעשי ןוא .,ןיילק זיא ןרעגַאל יד ןוא

 ןוא רעזעלג-ןגיוא יד ךרוד ךעלגנירדכרוד ןוא קידנגייווש ןָא ךיד טקוק רע

 עלופ סָאד טָאה רע .ןסיוו ןוא ןעקנעדעג סע טסלָאז וד ךיוא זַא ,ליוו רע

 לסיבַא יװ ,ןּפיל עלופ ענייז ןוא ןָא קידנגייווש ךיד טקוק רע .וצרעד טכער
 ןופ טרָאװ עטגָאזרעד טשינ סָאד .טרָאװ טגָאזרעד טשינ ַא טימ ןזָאלבעגנָא

 ...קילב ןקידנגייווש םעד
 ,רעשזדָאל ַא -- רע ,טנעקעג ןלױוּפ ןיא םיוק לגיּפש והיעשי בָאה ךיא

 שירבח טייהנגעלעג ַא טַאהעג לָאמ עטשרע סָאד ,רעװעשרַאװ ַא --- ךיא
 ןייז ,1954 רָאי ןיא ,הריד ןייז ןיא ,ףסוי לת ןיא טשרע ןעגנערברַאפ וצ

 שינעדנעטשרַאפ טימ לופ זיא יז ,קימַאטשּפָא עיצילַאג ןופ ,ןירערעל ַא ,יורפ

 ;ץלַא טכַאמעגטימ טָאה יז ךיוא .תוחילש סוהיעשי וצ טייקטיירגספליה ןוא

 -רעכיב -- םייה רעייז .ןריולרַאפ החּפשמ עטסטנעָאנ ,ןַאמ ריא יו ,ךיוא

 ןלױּפ ןופ עטכַארבעגטימ ,רעטערב עטושּפ ןופ עטּפַאלקעגפיונוצ סעּפַאש

 --- ןביירש :ךַאז ןייא ףיוא טרירטנעצנָאק ָאד זיא ץלַא .ןלוטש רָאּפ ַא ,שיט ַא

 סָאד תורוד עקידנעמוק יד וצ ןעגנערב וצ ףיוא העש עיירפ עדעי ןצונסיוא

 .ןברוח ןטירד םעד ןופ דליב-עזָארּפ עשירעלטסניק-שיגַארט עשיטנעטיוא

 ָאטשינ ןענעז ןהעש עיירפ רעבָא -- -- העש עיירפ עדעי ןצונסיוא

 ןופ גנוליײטּפָא-עירעטלַאהכוב רעד ןיא טעברַא לגיּפש והיעשי תמחמ ,ליפוצ
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 רעביא טקיטייװ לגיּפש ןוא .הנידמ רעשידיי רעד ןופ םוירעטסינימ-ץנַאניפ

 ןהעש עיירפ גונעג ןיא לגנַאמ םעד טָא

 ,גנולצרָאװניײא עיינ ןוא טניוז ןיא רענרעק תואמצע ןוא ָאטעג

 רָאי ןיא -- ךוב ַא לגיּפש והיעשי טפור -- "ןעלצרָאװ ןוא טניוװ,

 רעד ןיא ןעלצרָאװרַאפ טייז ןייא ןופ ןליוו סָאװ ,ןעגנולייצרעד ןופ -- 5

 רעד ןופ ןוא טניו ןיא רענרעק יד ןופ ןעגנובעלרעביא יד טייקיבייא
 תיחת א ךרוד רעדיוװ ןעמָאז ןרעו רענרעק יד יוזאיוו ןזייוו טייז רערעדנא
 ןעגנוגנערטשנָא עכעלרע סלגיּפש .ןעלצרָאװ ןזָאל ןָא ןביוה ןוא סנ םיתמה

 ןוא .טצַאשעגּפָא קרַאטש ןרעוו ןעגנוכיירגרעד עשירעלטסניק עדילָאס ןוא

 ןיימ רָאנ רָאג סע זיא רשפא ןוא .ןגייווש עקידנענָאמ עקידרדסכ סָאד -- ךָאד

 טשינ יטרָאד,, זיא סָאװ ,םענייא ןופ ליפעג-סטייקידלוש עקיבייא סָאד ,ליפעג

 ,םירבח ןשיװצ ןגייווש סלגיּפש ןרעה ױזַא רימ טסייה סָאװ ,ןזעוועג

 טרָאװ ןסיורג םעד טימ ןעמוקעג רעטשרע רעד זיא לגיּפש והיעשי

 -רעד גנולמַאז ַא ,1947 רָאי ןיא ןיוש ,ױזַא קידנעניורק --- !ָאטעג תוכלמ ,

 ןופ טלַארטש טייקטנירקעג רעשיגַארט ןופ רעמיש ַא .ענייז ןעגנולייצ

 ןשידיי ןופ רעלטסניק ַא .רענייז גנולייצרעד רעדעי רעביא ןָא טלָאמעד

 ,תוחילש ןייז סיוא טריפ סָאװ ,טרָאװ

1955 
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 קאצ נירּפש ףסוי

 1920 טניז .1885 רָאי ןיא דנַאלסור םורד ןיא ןריובעג

 עשירַאצ יד ןיא ךָאנ -- ןרָאי עגנוי ךסַא .לארשי ץרא ןיא
 "רעקיּפס , גנַאל-ןרָאי .עשרַאװ ןיא טכַארברַאפ -- ןטייצ
 ,םילשורי ןוא ביבא לת ןיא טניוװ .תסנכ רעד ןופ

 עוויטַאמרָאפ ענייז ןיא --- גנַאל טָאה קַאצנירּפש ףסוי סָאװ ,רַאפרעד יצ

 טמערַאװעג ןוא טנטָאשעג ךיז ,עשרַאװ ןיא -- ןרָאי עויטַאערק עטשרע ןוא

 .רעניא ןַא סיּפע בילוצ יצ ,ץרּפ שובייל קחצי ןופ טכיל ןיא ןוא ןטָאש ןיא

 רענעדלָאג רעשיטסישידיי טעמכ ַא זַא ,זיא תמא ןַא ,הביס רענעגייא רעכעל

 ןטכייל ןבילבעג טרָאד ןיוש ןוא המשנ ןייז ןיא טעּפעשטרַאפ ךיז טָאה גנור

 -סױרַא ןסָאלשַאב 1949 רָאי ןיא טָאה תורדתסה יד זַא ןוא .קיביײא ףיוא

 ענעדלָאג יד, ,עיצקַאדער סנָאסניװעל ןוא סרעוועקצוס רעטנוא ,ןבעגוצ
 ןינע םעד עיסימ יד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ןקַאצנירּפש ףסוי זיא --- "'טייק

 ,ןפוא ןגולק ןוא ןקיטכירפיוא ,ןשיטקַאט:ןריובעגנייא ןייז ףיוא ןייז וצ ריבסמ
 םעד בילוצ טעװ שיערבעה ןוא -- ןייז סע ףרַאד ױזַא ןוא סע זיא ױזַא זַא

 ןלעו תונושל-ןרעטסעװש עדייב ,אברדא ןוא ןליקרַאפ טשינ ךיז הלילח
 ,.רערעדנַא רעד וצ ענייא טפַאשביל טימ ןעמערַאװנָא רעמ ךיז םעד ןופ רָאג

 קַאצנירּפש םורָאװ ,רמאמ ַא יוז עדער ַא רעכיג -- רמאמ סקַאצנירּפש טימ
 טביוה ,י'טייק ענעדלָאג יד, ןעמָאנ ןרעטנוא -- רעביירש יו רענדער רעמ זיא

 ,לַאנרושז םעד ןופ רעמונ רעטשרע רעד ןָא ךיז

 ערעטלע יד ןיא ךעלטיירב לסיבַא ןוא ,סקווװ ןיא רעכיוה ןייק טשינ

 קַאצנירּפש זיא --- םינּפ שידיי שיסור-םורד ןכָארּפשעגסױא ןַא טימ ןוא ,ןרָאי

 זיא קינ-י"אּפמ , ַא .לארשי תנידמ ןיא ןרוגיפ עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ ענייא

 ךיז טזָאלרַאפ דנַאל עצנַאג סָאד ןוא ,עטסטלע עמַאס יד ןופ ,קיתו ַא רע
 ןופ טמא םעד טמענרַאפ רע יו ןרָאי ןוא ןרָאי ןיוש לייוו ,םיא ףיוא

 -נעמַאלרַאּפ ןשילגנע טימ טמַא םעד טריפ רע ןוא .תסנכ רעד ןיא !!רעקיּפס,,

 -כײלג רעשילגנע רעד טימ טשינ טרָאפ ןוא טקַאט ןשיטקעלַאיד ןשירַאט

 סע טנַאמרעד ןוא טסייװ דנַאל עצנַאג סָאד יװ ױזַא .ךעלרעניא טייקיטליג

 ןַא ןרָאי עטצעל יד ןיא טָאה קַאצנירּפש :ןוט ךיוא סע ךיא געמ ,ךעלטנפע

 רעדנעלגנע רעד טּפַאלק .רעיוא ןייא ףיוא העימשה שוח ןטכַאװשעגּפָא

 ,זיױלב לרעמעה סָאד טּפַאלק ,שאר בשוי ַא ןופ לרעמעה םענרעצלָאה ןטימ

 ַא טַאהעג סע טָאה ונ -- ץרַאה סָאד טימ טרָאפ טּפַאלק ןדיי ַא ייֵב רעבָא

 ,גנוקריוו עשיזיפ
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 םילשורי ןיא טנװָא ןיא טנגעגַאב ןקַאצנירּפש ךיא בָאה לָאמנייא

 ךיא בָאה יאדווא .תסנכ רעד ןופ ןטַאטוּפעד עפורג ַא טימ קידנעײגסױרַא

 רעבָא ןענעקרעד וצ טשינ ךעלגעמ טשינ זיא ןקַאצניוּפש .טנעקרעד םיא
 רעמילשורי רעגרַאק רעד ןופ טייקלקנוט-בלַאה רעד ףיוא טקוקעג טשינ

 קידנסירג ןיב ךיא זַא ןוא -- טנעקרעד ךימ רע ךיוא טָאה ,גנוטכיױלַאב ןסַאג

 לָאמנייק ריא טמוק סָאװרַאפ --- :טלעטשעגּפָא ךימ רע טָאה ,ןעגנַאגעגיײברַאפ

 ריא -- ?ביבא לת ןיא הריד ַא ךָאד בָאה ךיא ,לסעומש ַא ףיוא ןיירַא טשינ

 טניווועג גנַאל-ןרָאי טָאה סָאװ ,רעביירש ןשידיי ַא רַאפ --- ? טייצ ןעד טָאה

 ַא ,ָאי -- .לטומ,, רעװעשרַאװ ַא טניימ ריא --- ....לָאמעלַא --- עשרַאוװ ןיא

 .ןדער וצ סָאװ ןגעוו ןייז טעוו סע .ןירַא טמוק -- לטומ ַא טשינ ,לטומ

 ןקַאצנירּפש ןענעגעגַאב וצ ןטפַאשלעזעג ןיא ןעמוקעגסיוא סע זיא טּפָא

 שינעגעגעב א .ןורכז ןיא ןבילבעג רעקרַאטש זיא ַאזַא שינעגעגַאב ןייא

 -- םולבראי קרַאמ ןופ זיוה ןיא י'אּפמ ןופ סרעוט ןוא סרעביירש ךסָא טימ

 ,זירַאּפ ןיא טניווועג גנַאל-ןרָאי רעירפ טָאה סָאװ ,טסיצילבוּפ ןטמירַאב םעד

 קַאצנירּפש ןשַא םולש טימ שינעגעגַאב עלעיציפָא-ימעס ַא ןזעוועג זיא סע

 טימ סע טָאה רע ןוא -- ''טַאוירּפ זיולב, ןזעועג טשינ ןוא ָאי ָאד זיא

 עלעיציפָא ןַא ,טסַאג ןסיורג םעד ןליפ קיצרַאה ןוא שימייה טוָאלעג טקַאט ךסַא

 ...םימעט:עיצילַאָאק -- ןועועג ךעלגעמ טשינ רשפא טלָאװ שינעגעגַאב

 ןטימ ןסעזעג טייצ עצנַאג יד זיא קַאצנירּפש .רעסעב ךָאנ סע זיא ױזַא רעבָא

 ,םיא טָאה שינעגעגַאב יד טָא .טפַאשביל ןוא ץרא ךרד ליפיוזַא טימ ןוא טסַאג
 .עשרַאװ ןיא ץרפ-ימי יד וצ טקעריד טכַארבעגקירוצ ,ןעמעלַא ץוח

 -געמַאוצ-י"אפמ רעכעלרעי ַא :טצירקעגנייא ףיט ךיז טָאה ןורכז ןיא

 .בַאטש-לַארענעג רעשיאיײטרַאּפ רעצנַאג רעד עדַארטסע רעד ףיוא ,רָאּפ

 ךָאנ הרכזה ַא -- ךיז טנפע גנולמַאזרַאפ יד רעדייא .ייז ןשיווצ קַאצנירּפש
 .ןעיטש עלַא .רורחישה תמחלמ רעד ןיא רעטכעט ןוא ןיז ענעלַאפעג יד

 רעדעי רעבָא -- ןעמענ ןייק ,ןעמעלַא טנָאמרעד ןעמ .ּפעק ענעגיובעג טימ
 ןוא רעפיט ןייא קַאצנירּפש ךיז טגיוב טָא ןוא .ןעניז ןיא ןעמָאנ ןייז טָאה

 -איבנ סלַאגַאש וצ ךעלנע ןצנַאגניא טרעו רע .שיט-טנָארפ ןרעביא רעפיט
 -סקלָאפ גראב ןצנַאג ןטימ ןוא רעיורט ןיא טרעקיוהעגנייא ,טלַאטשעג
 סעדורג ןופ גרַאב ַא יװ ןיילַא ןיוש ןצנַאגניא ןֹוא --- ךיז ףיוא רעיורט

 ןריולרַאפ טָאה קַאצנירּפש : ןרָאװעג רָאװעג ךיא ןיב רעטעּפש .ןייטש ןוא דרע
 ,המחלמ רעד ןיא ןוז ַא
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 יא ג ר ש .ז .ש

 רָאי םעד טניז .דנַאלסור ,ץיװָאקשרָאג ןיא ןריובעג 9

 שאר 1952--1950 ןרָאי יד ןיא ,לארשי ץרא ןיא 4

 -עיצַארגימיא ןופ רעריפנָא 1953 טניז .םילשורי ןיא ריעה

 ,םילשורי ,תונכוס רעד ןופ טנעמַאטרַאּפעד

 טריפעג -- רעקידניז ןוא רעקידלוש -- ךיא בָאה ןבעל ןגנַאל ןיימ ןיא

 סיּפע בילוצ רעבָא .רימ טימ ערעדנַא ןוא ערעדנַא טימ סעקימעלָאּפ ךסַא

 טשינ רעמ והותה םלוע ןפיוא ןיוש יז לעוו ךיא סָאװ ,הביס רעזעירעטסימ ַא

 סעקימעלָאּפ עטסיימ יד -- תוכיא ןיא ןוא תומכ ןיא --- טָאה ,ןייז ספות

 רעשיערבעה רעד ,םילשורי ןופ ריעה שאר רענעזעוועג רעד טריפעג רימ טימ

 ױזַא ןוא .יאגרש ןמלז המלש טסילַאנרושז ןוא רעלעטשטפירש רעשידיי ןוא

 לָאמעלַא ךיז ןעיירד סעיצַאטידעמ סיאגרש .ז .ש יװ ױזַא ןוא ,ןרָאי ןיוש

 יד זַא ,רָאלק ןיוש זיא -- ןגַארפ עזעיגילער ןופ עטיברָא רעד ןיא םורַא

 רעקידניז ןיימ ןופ סעיצַאטידעמ יד וצ תוכייש ַא לָאמעלַא ןבָאה סעקימעלָאּפ

 יאגרש .ז .ש .תוסרוקיּפַא יו ןרעו טשטייטעגסיוא ןענעק סָאװ ,טייקינייוו

 ןושל ןיא ןעגנולמַאז-עייסע עטפיטרַאפ .ןבעגעגסױרַא רעכיב ךיוא טָאה

 .ז .ש ךיא ןיד סָאד זַא ,ןעמוקעגסיוא רימ סע זיא לָאמניא טשינ ,שדוק
 -- -- לגנַארעג ןשיטקעלַאיד ןזעיגילער ןייז ןיא אמגוד ַא יוװ רָאנ ןיאגרש

 ַא ןשיװצ םיחוכיו יד שטָאכ -- תמחמ ...ןײלַא ךיז טימ רָאג רשפא

 ןענעז ,רעייפ-רעקַאלּפ ןייז שממ ךָאד ןפרַאד סרוקיּפַא ןַא ןוא ןקיביולג

 רע טכיירטש יאדווא .ץנַארעלָאט ...טימ לופ לָאמעלַא םירמאמ סיאגרש
 טייג עיסערגַא ןייז ןיא רעבָא ,טקנוּפדנַאטש ןייז רעטנוא קרַאטש לָאמעלַא

 זַא ,טלָאװעג טלָאװ רע יוװ ױזַא סיּפע ...המרח דע טשינ לָאמנייק רע
 סנטשרע :תוביס ייווצ בילוצ -- -- ןייגרעטנוא טשינ לָאז דגנכש דצ ןייז

 סנטייווצ ןוא ,םימחרה תדימ ןדנעװנָא ףרַאד ןעמ ןוא דיי ַא ךָאד רענעי זיא

 -נייא ןייא ןבָאה ןלעװ עלַא ביוא ,טלעוו עקילײװגנַאל ַאזַא ןייז ךָאד טעוו

 | ...העד עקיצ
 -- וליפַא ןעמָאנ םעד ןיא ןיוש זיא סע ןוא -- יאגרש .ז .ש ךרוד

 רעקיבייא ןַא ןתמא רעד ןיא זיא םוטנדיי זַא ,טכיל ַא ףיוא רימ טייג
 .םוטנדיי ןופ טייקסיורג יד זיא סָאד ןוא .ךיז ןשיװצ ןוא ךיז טימ חוכיוו
 וליפַא רשפא ןוא -- רוטַארעטיל עשיכנת'ךָאנ עצנַאג יד זיא ךעלטנגייא

 -עזעט ןופ טייק רעד ןופ גנַאג רעכעלרעהפיואמוא ןייא --- ךיוא עשיכנת יד

 ןענעז רימ -- ןלעטשּפָא ןיוש ָאד ךיז רימָאל ןוא ...עזעטניס-עזעטיטנַא

 ןזָאלכרוד טשינ ןעגנוקרעמַאב יד ךיוא טעװ יאגרש זַא ,רעכיז יו יַאס ןיוש

 ,ייז טימ ךיז ןייז חכוותמ ןָא
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 ווירב רעצרוק ַא ןרָאװעג ןטיבעגרעביא זדנוא ןשיווצ זיא טרָאד ןוא ָאד

 לָאמנייא ןוא .עגנַאל ןזעוועג בורל ןענעז םידדצ עדייב דצמ ןעלקיטרַא יד --

 יאגרש .ז .ש ןקסע ןוא רעביירש ןבושח םעד ךיא בָאה --- םילשורי ןיא --
 ,םינּפ שיטימעס-ףיט ַא .ץנעגַא רעשידיי רעד ןיא דרשמ ןייז ןיא טכוזַאב

 שילַאטנעירָא-שיטימעס ,ןגיוא עסיורג יד דלימ ,דרָאב יד ךעליורגיץרַאוװש

 ןיא טייקליטש עלַאירעטסינימ .שידיי-חרזמ שיּפיט אקווד טשינ רעבָא --

 -- טָאג ןיא ןביולג ןפיט ןייז ץוח .גנונדרָא עטפַאהרעטסומ ןוא ,ָארויב

 -תוצופת -- עיצַארגימיא:עיצַארגימע רעשידיי ןיא ךיוא יאגרש טביולג

 ןענעז ןטקעיַָארּפ-עיצַארגימיא עסיורג ,ןײרַא-לארשי-תנידמ -- סױרַא-תוילג

 ןסעומש רימ ןוא דרשמ ןיא ךיא ץיז .טנעה ענייז ךרוד ןעייג ןוא ןעגנַאגעג
 ךסַא ָאטשינ זיא ךעלטנגייא ןוא ,קיטימרַאפ זיא סע ,העש עבלַאה ַא ןיוש

 ךיא ןעק --- ייג ךיא רעדייא רעבָא .ןרָאװעג ןבירשעג זיא ץלַא לייוו ןדער וצ

 םיחרוא תסנכה -- לכיק ַא טימ ייט לזעלג ַא ןָא ןייג קעװַא טשינ ךָאד

 ןירַאטערקעס עכעלטניירפ יד טגנַאלרעד .ןינע רעסיורג ַא זיא םילשורי ןיא
 ,ךעלעגייב טימ ייט ץַאט ַא ףיוא גנולײטּפָא-עיצַארגימיא רעד ןופ רעריפ ןופ

 ןעמָאנ ןבלעז םעד לעיציפָא ץנַאג ָאד ןבָאה סָאװ ,ךעלעגייב רעמילשורי

 רעבלעז רעד ףיוא ןוא .'"ךעלעגייב עקידעכָאק ,לגייב עסייה,, עשרַאװ ןיא יו
 ...טיהנגעלרַאפ לקיטש ַא רימ רַאפ ָאד זיא לגייב יד טימ ןעמַאזוצ ץַאט

 ןכַאמ יאדוא טעװ רע ןוא עקלמרַאי ַא טגָארט חרוא סינכמ רעבושח רעד

 ריפ ךיא ?ןכַאמ ךיא לעוװ סָאװ ןוא .ןייז םעוט טעװ רע רעדייא הכרב ַא
 ָארויב ַא ךָאד זיא ָאד רעבָא .ןליפעג עזעיגילער ןצעלרַאפ וצ טשינ -- ךימ

 ַא ןָא םעוט ןיב ןוא חוכ טימ ןָא ךױמ ךיא םענ .לביטש ןייק טשינ ןוא

 םוש ןָא ןוא ץנַארעלָאט רעטקעפרעּפ טימ ןוא .הכרב ַא ןָא ןוא עקלמרַאי

 רע טָאה רשפא ,רעבעג-טסַאג ןיימ ךעלריטַאנ יוװ ןָא סע טמענ ןעגנוקרעמַאב
 ַא ךיא טלָאװ ,ןוטעגכָאנ םיא טלָאװ ךיא ןעוו זַא ,טכַארטעג ליטש ךיז

 טשינ יוװ דניז ערעסערג ַא זיא תמא-טשינ םורָאװ ,ןעגנַאגַאב דניז ערעסערג
 ,עינָאמערעצ עזעיגילער ַא ןטיהּפָא

 ,םיחוכיוו עקיבייא טריפ ןעמ ווװ ,תוחּפשמ ,ןבוטש לָאמַא ךיז ןכַאמ סע

 טנייפ ףיוא טשינ ,ןקינייארַאפ וצ טרעיינ ןוא ןטלַאּפשעצ וצ טשינ רעבָא

 -- יאגרש .ז .ש ןופ םיחוכיוו יד -- ןבָאה וצ ביל ףיוא רָאנ ןוא ןכָאה וצ

 רעביירש םעד טנַאקַאב זיא סע טייוו יו ףיוא ,ןוט ןוא ןביירש ץנַאג ןייז ןוא

 סָאד לָאז יאוולה .ןימ ןויטיזָאּפ ןקיזָאד םעד ןופ זיא -- תורוש יד ןופ

 ,ללכה ןמ אצוי ַא זיולב טשינ ןוא ללכ רעד ןייז
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 זומ ת ןימינב

 טניז לארשי ץרא ןיא ,1919 רָאי ןיא עשרַאװ ןיא ןריובעג

 ,ביבא לת ןיא טניווו ,1921 רָאי םעד

 טָאה ןוא רעמַאזטעברַא ןַא ןוא רעלעדייא ןַא ןוא רעליטש ַא זיא רע

 ַא ףיוא ץלַא טײטשרַאפ סָאװ ,''חומ םענעטנַאילירב ַא ןוא טנעה ענעדלָאג,

 יַאטס ןעזסיוא ןרעסיוא ןיא ךיוא ןוא ,ןדײשַאב רעייז טדער רע ןוא ,קנווו

 ןוא רָאטקַאדער ַא ןוא טסיאייסע ןַא ןוא רעלייצרעד ַא זיא רע ,ענשטעט

 רעשיערבעה ַא זיא רע ,ןטפירשטייצ-רעדניק ןריגַאדער ןיא טריזילַאיצעּפס

  ַא ןײלַא זיא רע ןוא טסנוק ףיא ןיבמ רעסיורג ַא זיא רע ,רעביירש

 -טנַאטעליד ַא זיא רע ,תונושל עשיעּפָארײא עכעלטע ןעק רע ,רָאטּפלוקס

 טמַאטש רע ןוא לארשי ץרא ןיא טייהדניק רעירפ ןייז ןופ זיא רע ,גָאלָאעכרַא

 רעד זַא ,ןעשעג ױזַא זיא סע ןוא .זומת ןימינב ךיז טפור רע ןוא ןלױּפ ןופ

 טריפרַאפ לָאמַא בָאה ךיא ןעמעו טימ רעביירש רעשיערבעה רעקיצנייא

 רימ שטָאכ ,זומת ןימינב ןזעוועג זיא גנוטייצ רעד ןיא חוכיוו ןפרַאש ַא

 ,ןפוא ןטסשירבח עמַאס םעד ףיוא ןכוזַאב טפָא ךיז ןגעלפ

 רעד וצ וליפַא ןוא הפשה יניגמ דודג םוצ טגנַאלַאב לָאמַא טָאה זומת

 אמתסמ ןוא -- טשינ תועט ןייק בָאה ךיא ביוא -- םינענכ יד ןופ עּפורג

 ןעמ ווו ,קסָאיק ַא ןענערברַאפ םוצ לדניק ַא טגיילעגוצ לָאמַא ךיוא רע טָאה

 ךיא בָאה לָאמניא ןוא .ביבא לת ןיא ןעגנוטייצ עשידיי טפיוקרַאפ טָאה

 רעטלַא שודק םעד טעמדיװעג טנװָא ןַא ףיוא ןעמוק וצ ןטעבעג ןזומת

 ךָאנ ןוא .רעטכָאט סענזיצַאק ןזעוועג ךיוא זיא טנוװֶא םעד ףיוא .ענזיצַאק

 ַא זיא רע וװ ,"ץראה, ןיא ץיטָאנ ַא ןבירשעג זומת טָאה טנװָא םעד

 שימעלָאּפ ןיימ ןדנוצעגנָא טָאה ץיטָאנ יד ןוא ,רעטעברַאטימ רעקידנעטש

 לארשי תנידמ ןיא שידיי ןוא ללכב שידיי ןינע םעד טָאה וומת תמחמ ,רעייפ

 יד רעבָא ...גָאלָאיצָאס ַא יװ טשינ ןוא גָאלָאעכרַא ןַא יו ןעמונַאב טרפב

 טשינ םזינָאגַאטנַא ןופ ןטָאש ַא ןופ ןטָאש ןייק וליפַא טָאה קימעלַאּפ

 רעליטש ַאזַא סיּפע ןענַאהרַאפ זיא סע .אברדא .זדנוא ןשיווצ ןפרָאװעג

 טייז ןייא ןופ ,ךיז ןריזילַאטסירק קיביײא ןַא סיּפע ןוא -- ןזומת ןיא גנוווש

 טפַאשקנעב עסיורג ַא טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ינענכ לקיטש ַא ץלַא ךָאנ

 .טייקכעלטלעוו רעשידיי רעטולָאסבַא וצ ,עּפָארײא וצ

 סָאװ ,קרַאּפ רעד ָאד זיא םי ןופ גערב םייב ,ביבא לת ןופ ןופצ ןיא

 ןופ ןזדלעפ עקידנעגנירּפשריּפַא יד ןופ םענייא ףיוא ,תואמצעה ןג ךיז טפור

 -- ןעלגילפ לייז ןרעביא ןוא -- לייז ַא ָאד זיא גערב-םי ןכיוה ןקיזָאד םעד

 ַא -- טילפ רע שממ זַא ןיד ןוא קנַאלש ױזַא זיא לָאמקנעד רעצנַאג רעד
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 ,גירק-סגנואיײרפַאב םעד ןיא רעילפ עשידיי ענעמוקעגמוא יד ךָאנ לָאמקנעד
 :רימ טכַארט ןוא לָאמקנעד םעד עז ןוא ןטרָאג םעד ןיא לָאמַא ךיא ןיב
 לָאמקנעד םעד טשינ ךיא בָאה ןעזעג ?ןעזעג ןיוש סָאד ךיא בָאה ווו --
 ןייז ןיא רעבָא .קרעװ ןייז זיא סָאד .זומת .ב ייב טקעיָארּפ םעד רָאנ ןוא
 לָאמנייק רע טָאה --- רעטסומ ןשיטירב טיול שממ -- טייקנדײשַאב רעליטש
 ,ןרָאװעג טריפעגסיוא לייוורעד ןיוש זיא לָאמקנעד רעד זַא ,טלייצרעד טשינ

 רדסכ זומת טקוק ,עיגָאלָאעכרַא רעד ןיא טּפַאכעג ןענעז סָאװ ,עלַא יו
 רעטסערג ןייז .םיסנ עקידגנולצולּפ ףיוא טרַאװ ןוא דרע רעד וצ ּפָארַא
 עדלימ סָאד טָא טעװ ןעמ זַא סָאװ ,ופי ןייק טניירפ עטוג ןריפ וצ זיא תחנ
 יד ןעניפעג אמתסמ טרָאד ןעמ טעװ ,ןצנַאג ןיא ןבָארגעצ לָאמַא לגרעב
 ַא רַאפ ןהדוהי ייב ןעמונעג טָאה רמת סָאװ ,ןקעטש םעד ,תירבה תוחול
 ,טָאטש-טלַא רעד ןופ ןרעיוט יד ןענופעג טרָאד ןעמ טָאה לייוורעד ...ןכשמ
 ,טָאג רַאפ קידנפױלטנַא ,ךרודַא אמתסמ ןזיא איבנה הנוי עכלעוו ךרוד
 ,טניירפ םעד ףיוא רעמ טשינ ןצנאג ןיא רע טקוק ,ופי ןייק ןיירא טמוק זומת זא
 רע טוט טירש עכעלטע עלַא ןוא .דרע רעד ףיוא רָאנ ןוא ,טריפ רע ןכלעוו
 טניפעג ,טכוז ןעמ זַא ןוא .דרע רעד וצ ךיז גיוב ַא ןוא לפַאנק ןטימ בָארג ַא
 -טרעדנוהיירד שטָאכ זיא -- תורצוא עקירעי-טנזיוטיירד ןייק טשינ זיא .ןעמ
 ַא ןזעוועג זיא סע ,ןריצַאּפש יד ףיוא ןזעוועג טוג רימ זיא סע ןוא .עקירעי
 ,טייצ רעד ןיא ןעילפ ַא ןוא דרע רעד ףיוא ןייג

 ןעמייל ַא ןסניפעג ענייז ןופ הנתמ ַא ןבעגעג זומת רימ טָאה לָאמנייא
 .עכלעזַא ךסַא טַאהעג טָאה רע .ןרָאי רעטנזױט רַאפ ןופ לצענַאק-לייא
 ,עירטקעלע יד ןשָאלרַאפ ןבָאה רימ .בוטש ןיא ןזומת ייב טנווָא ןזעוועג זיא סע
 -רעדיוו --- טנערבעג טָאה סע ןוא ןדנוצעגנָא ןוא לצענַאק ןיא לייא ןסָאגעגנָא
 סעומש ַא טצעזעגרָאפ רעטייוו ןבָאה רימ ןוא .. .ןרָאי רעטנזיוט ךָאנ לָאמַא
 רעד ןיא םזילאיצנעטסיזקע ןוא טסנוק רעד ןיא םזינָאיסערּפטקע ןגעוו
 טנעוו יד ףיוא טצנַאטעג ןבָאה סנטָאש סנעמעלַא רעזדנוא ...רוטַארעטיל
 ,..טלכיימשעג אמתסמ --- ןוא םורַא
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 רואינש ןמלז

 ,סעדָא ןיא טניווװעג ,1887 רָאי ןיא ,וואלקש ןיא ןריובעג

 ןרָאי עטצעל יד ןיא .קרָאי וינ ,זירַאּפ ,ןילרעב ,עשרַאוװ

 ןיא גנַאלטיײצ ַא ,קרָאי וינ ןיא גנַאלטיײצ ַא רע טניוװ

 .ןג תמר ,לארשי תנידמ

 רָאי טרעדנוהייווצ ,ןיינ ,רָאי טרעדנוה רשפא ןיוש טביירש רואינש ןמלז

 ןביױהעגנָא טָאה רע .תונושל ייווצ ןיא קיטייצכיילג טביירש רע לייוו ---

 ןביוהעגנָא טָאה רע ןעוו ,ןקורד ןוא ,שמוח ןביוהעגנָא טָאה רע ןעוו ,ןביירש

 ,רעצעז רבח) .. ....יוװ רעלוּפָאּפ ױזַא רע זיא ןדיי ןשיווצ .ןיליפת ןגייל

 ןביג ןרואינש רַאפ ארומ סיוא (!ךעלעטניּפ לָאצ יד ךעלטקניּפ סיוא טצעז

 ?ארומ סיוג .ןעמָאנ ןטסרעלוּפָאּפ םעד ןופ ןלַאיציניא יד טשינ וליפַא רימ
 ,טשינ ןבָאה רימ .ארומ ןבָאה רימ זַא ,רָאנ ןליּפש רימ תמחמ ."ארומ,, סיוא ןיינ

 ,רעליּפשיױש רעטריטנעלַאט תמאב ןוא רעטנכייצעגסיוא ןַא זיא רואינש

 רעדעי -- אברדא .הלילח םזַאקרַאס ןופ ץמש ַא ןָא שוריפב סע ןגָאז רימ
 זומ -- רעטניד ץוח ,סָאד ךיוא זיא רואינש ןוא ,רעביירש-עזָארּפ רעסייורג

 ךעלגעמ טשינ טושּפ זיא שרעדנַא .רעליּפשיוש ַא ןייז ןעניז ןסיוועג ַא ןיא

 רואינש .ןעייסע עשירעלטסניק -- לַאפ ןטסעב ןיא .עזָארּפ עטוג ןביירש וצ
 ַא ,רעדניק טימ ףיוה ןצנַאג ַא ןדיי טימ ליש עצנַאג ַא ןליּפשסיױא ןעק

 .רעביירש ןוא רעלטסניק טימ עפַאק עצנַאג ַא ,רעבייוו טימ קרַאמ ןצנַאג

 ,טדערעגּפָא ןיוש זיא ןליּפשסיוא םידיחי ןופ
 ןבעל ןיא ןרואינש טייג סע סָאװ ,עלָאר ןייא ןענַאהרַאפ זיא סע רעבָא

 רעד ןיא עשר םענופ עלָאר יד ויא סָאד ןוא .טקעפרעּפ ןליפש וצ יז

 רע טליּפש עלָאר עקיזָאד יד רָאנ .תונושל עדייב ןיא ןדיי ייב רוטַארעטיל

 תמא ןַא ףיוא ךייש סָאװ -- אלימ .טשינ םיא טגנילעג סע .טוג טשינ רעייז

 טלָאװ --- ןזעוועג סע רע טלָאװ ,טדערעגּפָא ךָאד זיא םעד ןופ ; עשר ַא ןייז

 ןפיוא ןלעטש וליפַא ךיז לָאז רע ןעוו ...ןליּפש טפרַאדעג טשינ ךָאד סע רע
 זיא רע זַא ,ןליּפשנייא זדנוא ןוא ןדערנייא טשינ זדנוא רע טעװ --- ּפָאק

 ףיוא ָאטשינ .עשר ַא -- טנעלַאט ןתמא טימ רעביירש ןייק ָאטשינ ,עשר ַא
 וצרעד ןוא -- עשר ַא רעביירש ןשידיי ַא ךייש סָאװ ןוא .טלעוו רעצנַאג רעד
 טַאלג סָאד זיא -- ןושל-עמַאמ ַא ןוא ןושל-עטַאט ַא -- תונושל ייווצ ןיא
 .עשר ַא ןליּפש ןלעװ וצ דרוסכַא ןַא

 ןוועיערדנַא דינָאעל ןעגנַאגעג זיא סע יוװ -- ןרואינש עקַאט םיא סע טייג

 טקערש רע :יָאטסלָאט רמא .יָאטסלָאט שטיװעיַאלָאקינ וועל ףַארג םעד טימ

 -- לָאמַא ךיז טָאה רואינש זַא ןוא ...ארומ ןייק טשינ בָאה ךיא רעבָא ,ךימ
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 -רעד ביבא לת ןיא גנוטיײצנכָאװ רעשידיי ַא ןיא 1955 רָאי ןיא ךיז טכַאד
 לָאצ עיוננעג יד -- רעצעז רֵבֲח .. ...ןגעװו דילטייצ ַא ןיא טעטכיד

 רעמ עלַא רימ ןבָאה ...ןפָאלש ןייג ןיוש געמ רענעי זַא ,(!ךעלעטניּפ

 ,טנרָאצעג יו טלניימשעג

 םוצ ,םעד וצ ןעגנַאגעג טלָאמעד טקנוּפ טסילַאנרושז רעקיפיפ ַא זיא

 ויורעטניא ןַא טכַאמעג םיא טימ טָאה ןוא ,רעביירש ןטקישעג ןפָאלש

 רעד ךיז טָאה .טרפב ןרואינש ןוא ,ללכב ןדיי ייב רוטַארעטיל רעד ןגעוו
 ּפַאכ ַא רעביירש רעקירעפעלש טשינרָאג רעבָא ,רעטקישעג ןפָאלש םוצ
 רעטיירפרעד רעד .ןרעפנע וצ ןביוהעגנָא לוק ךיוה ַא ףיוא שממ ןוא ןוטעג

 טגָאזעג רעבָא -- עיצַאסנעס ַא ףיוא טכירעג ןיוש ךיז טָאה טסילַאנרושז
 ןַא זיא רע -- רואינש .ז :ױזַא רעביירש רעטריאויורעטניא רעד טָאה

 טשינ ןוא ,רעביירש-עזָארּפ רעטנכייצעגסיוא ןַא ןוא רעטכיד רעטנכייצעגסיוא
 ןעמונעג טסילַאנרושז רעד טָאה !רעלטסניק רעסיורג ַא זיא רע ,ױזַא םתס

 םעד טרעהרעד טשינ ריא טָאה רשפא , .. .... רעבָא -- :ןעלמַאטש

 ןפורעגנָא ךעלטייד ךָאד בָאה ךיא -- טרעהרעד טשינ טסייה סָאװ --- ? ןעמָאנ
 ןשיוצ תועשר ריא טָאה טָא ,ונ -- -- ! רואינש ןמלז -- ןעמָאנ םעד ןיוש

 קיטייצכײילג טשינ רע טלעש -- טנעלַאט טימ טשטנעב טָאג זַא ,רעביירש

 ,תועשר טימ
 ַא ןיא ןבירשעצ יױזַא ךיז וטסָאה סָאװ .ר .מ :ףורנשיוװצ-טסבלעז

 ןופ עירעס רעקיזָאד רעד ןיא עבט ןייד טשינ ךָאד זיא סע ?ןָאט ןגנירג

 ,ןטערטרַָאּפ-ןעּפ

 סרעדנוזַאב ןוא ללכב עבט ןיימ טשינ עקַאט זיא סע :רעפטנע-טסבלעז

 ןעמַאר יד ןיא ךימ ךיא טלַאה סנטשרע --- רעבָא .עירעס רעד ןיא טשינ
 ןסױרג ,טנעלַאט סרואינש רַאפ שוריפב בָאה ךיא סָאװ ,ץרא ךרד ןופ
 קידנענעייל טקיטעטשַאב געט יד ץרא ךרד םעד בָאה ךיא ןוא ,טנעלַאט

 געמ סנטייווצ -- ןוא ,יירזממ רעד ,, ןַאמָאר םעיינ ןייז ןגעוו קידנביירש ןוא
 יז טיג סע .ןטָאדקענַא ,ןדָאזיּפע ןלייצרעד עטסערג יד ןגעוו וליפַא ןעמ

 ...ךיוא ןוא ןבירש םייב לײװגנַאל יד קעװַא ךיא טמענ סע .ןח וצ

 טסיטָאדקענַא-רוטַארעטיל רעשיליוּפ רעסיורג ַא טגָאזועג טָאה יװ .ןענעייל

 ...ץלאז ןָא ךיק א יװ זיא ןטָאדקענא ןָא רוטארעטיל ַא -- ? יקסנעלעשזייַאב

 עקיבייא יד ןגעוו ןטָאדקענַא ךיז ןלייצרעד ךיינת ןיא וליּפַא ,ףוס לכ ףוס ןוא

 .רפס ןקיביײא םעד ןיא ןטלַאטשעג

 .ןייג רעטייוו רימָאל ןוא .רשכ זיא סע :ןיד קסּפ-טסבלעז
 עקידנעשטשילב ןוא םינּפ שיטימעס דילָאס ַא טָאה .רעכיוה ַא זיא רואינש

 שיזיוצנַארפ .יז רֶע טגָארט -- םיא טסקַאװ דרָאב ַא טניז .ןגיוא עצרַאװש
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 זיא יצ .סעסנָאװ עקיטכעמ -- רקיע רעד ןוא .טריזַאר ןקַאב יד ,ןריושעג

 טָאה קילַאיב יו -- רוביגה ןושמש ַא ,רוביג א ,רעקרַאטש ַא ךיוא רע
 טשינ םענייק לָאמנייק ךָאנ טָאה רע .טשינ רימ ןסייוו --- ןפורעג םיא
 --- לָאמַא רשפא .שממ לעוּפב טלגנַארעג טשינ םענייק טימ ךיז ןוא ןגָאלשעג

 רָאנ טליפ רע .טלעװ רעטיירב רעד ףיוא טשינ רעבָא ,וואלקש ןיא ךָאנ

 רעד לָאמַא רימ טָאה טָא ןוא .עיגרענע ןופ סָאמרעביא ןַא ךיז ןיא לָאמעלַא

 ךימ טָאה רע ,טלייצרעד םתס טשינ ןוא ,טלייצרעד .ס .א רעטכיד רעטמירַאב
 סָאד לייוו ,ןלייצרעד רימ סע לָאז רע זַא ,ביבא לת רעביא טכוזעגמורַא שממ

 בָאה סָאװ רָאנ -- :טעטילַאניגירָא רעד בילוצ ןלעפעג ױזַא םיא זיא טרָאװ

 ןוא ץלַא ןגעו טדערעג -- ןרואינש טימ טכַארברַאפ טייצ העש ַא ךיא

 ךיא ליפיוו טשינרָאג טסייוו ריא :ּפָא רואינש ךיז טפור גנולצולּפ .ןעמעלַא
 עשיערבעה ןוא עשידיי עקירעביא עלַא ןשיווצ םורַא ךָאד ךימ יירד ךיא ,דייל

 השעמ יד רימ טָאה .ס .א זַא ...ןגיצ ןשיוצ ףַארישז ַא יװ רעביירש
 ןבָאה רימ ןוא ,םיא יו ןלעפעג רעקינייו טשינ ךיוא רימ יז זיא טלייצרעד

 ןטייצ עקיטנייה ןטלעז יוזַא ךָאד ןיא סע ןוא .טכַאַאלעג ,טכַאלעג טלָאמעד

 טימ הלילח טשינ ןוא .רעביירש עשידיי ןשיוצ רעטכעלעג קיצרַאה תמאב ַא
 ןלעפעג תמא ןַא ףיוא זדנוא זיא השעמ יד רָאנ ,טכַאלעג רימ ןבָאה טייקזייב
 ,טעטילַאניגירַא רעד בילוצ ןרָאװעג

 -- ןעמוקעגסיוא תורוש יד ןופ רעביירש םעד סע זיא לָאמניא טשינ
 ,עקרַאטש סרואינש ןגעװ סטוג ןבירש וצ -- טנעזנעצערירעכיב סלַא

 -- ךיוא רֶעבָא .שידיי ןיא עזָארּפ רעשירעטסיימ ןוא רעדיל עשיניווגנַאס

 ןגעוו ןעגנוקרעמַאב עשיטירק -- ןציטָאנ עשירַארעטיל-ךעלטפַאשלעזעג ןיא
 ַאד ןוא .רעפנע ןַא קידלוש טשינ טביילב רואינש ןוא ,ןטירטסױרַא ענייז

 ,לזמילש לי -- ביבא לת ןיא 1956 גנילירפ-ירפ ךיז טכַאד -- טלמונַא

 דובכל טנװָא ןַא ףיוא ץיזרָאפ םעד ןריפ ףרַאד ךיא זַא ,לזמ אקווד רעדָא
 -- -- לַאקָאל ןיא ךיז טזייװַאב סע ןוא ,ןיײרַאפ-רעביירש ןיא ןדלעה ףלָאדַא

 :רימ טכארט ךיא ןוא שיט:םוידיזערּפ םוצ םיא ךיא טעב .רואינש ןמלז

 ,םולש טגנַאלרעד רע ,ךיז טסירג רע ,וצ טמוק רע רעבָא ...7טסייוו רעוו

 ךיא ןוא ,טסַאג םעד ןגעוו ןעגנוקרעמַאב עניימ שירבח וליפַא טריטיצ רע
 -רעביא ענַאמוה יד טימ ןעשטשילב ייז ןוא ןגיוא ענייז ןיא טנעָאנ קוק

 רעטליּפשעג טוג טשינ רעד טימ טשינרָאג ןוא ןדלעה ענייז ןופ ןעגנובעל

 ,רבחמ רעייז ןופ !תועשר,

 תויחה ןג רעביבא לת ןיא ןליפַא --- ןפַארישז ןעזעג לָאמ ךסַא בָאה ךיא
 עטרבח ןייז לייוו ,םַאזנייא רעדייל זיא רע ןוא ףַארישז רעכעלרעה ַא ָאד זיא

 ןגייווצ ןשיווצ ּפָאק םענייש ריא ןוטעג ּפוטש ןכעלקילגמוא ןַא לָאמַא טָאה
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 בָאה ךיא -- ןעיצסױרַא טנעקעג טשינ רעמ ןיוש םיא ןוא םיוב ַא ןופ

 ךיא בָאה ןגיצ ןשיוװצ ףַארישז א רעבָא .ןגיצ ןעזעג לָאמ ןָאילימ ַא ךיוא
 טנװָא ןטנַאמרעד סָאװ רָאנ םעד ףיוא וליפַא ןוא .ןעזעג טשינ לָאמנייק
 .טפַאשדנַאל עשיגָאלַאָאז ַאזַא ןעז שילָאבמיס וליפַא טנעקעג טשינ ךיא בָאה

 ,ןורכז ןיא ןביילב סע לָאז ןוא .לעניגירָא ןוא ןייש זיא טרָאװ סָאד יוװ יאס

 עטעּפש יד .עשרַאװ ןענָאמרעד סגעוו ןייא ןיא ןיוש רימָאל ןוא

 ,12 עיקצַאמָאלט ,ןײרַאפ-ןטַארעטיל רעד .טסַאג ַא רואינש .ןרָאי רעקיצנאווצ

 טלעטש רואינש .ןריזינַאגרָא ףרַאד ,רַאטערקעס סלַא ,ךיא ןוא ףיוא םיא טמענ

 רעשיגעטַארטס ַא ןייא רימ טלַאפ ? ןעמ טוט סָאװ .סעטָאלז 600 : ןעגנוגנידַאב

 ןטנווָא יירד רָאנ -- לָאז ַא ןיא טנװָא ןסיורג ַא ןכַאמ טשינ ןלעוװ רימ .ןַאלּפ

 ןענעק ןלעװ רימ ןוא עניילק ןייז ןטסָאק יד ןלעװ -- לָאקָאל םענעגייא ןיא

 -- סיוא ךיא םענ -- רעבָא -- .ןַאלּפ רעד טלעפעג ןרואינש .ןריטנַארַאג

 זיא רואינש .ןיירַאפ ןופ חויר רעד ןייז טעװ ,רעמ ןעמוקניירַא טעוװ סע סָאװ

 ןזעוועג ןענעז ןטנװָא יירד יד .הוה ךכ .לזמ טָאהעג ןבָאה רימ ....ןוא .םיכסמ

 ןיא ןוא שידיי ןיא טליּפשעגּפָא ךעלרעדנוו ייז טָאה רואינש .,טקַאּפעג

 --- --- .היחמ ַא ,גנומיטש יד ןוא ןזעוועג טשינ טעמכ ןענעז סעדער ןייק .תירבע

 "ילב םענרעבליז ַא -- הנתמ ַא רואינש רימ טגנערב סנגרָאמוצ ףיוא

 ןייק ןזעועג טשינ זיא רַאטערקעס ןופ טמַא ןקיזָאד ןיימ ןיא ...טפיטש

 :ןרואינש גָאז ךיא ןוא טקידײלַאב לסיבַא ןיב ךיא ןוא .תונתמ-גחנמ

 ןגרָאמ ךייא ךיא לע ,רעיילב םענרעבליז ַא ןבעגעג רימ טָאה ריא זַא --

 -- :ןגױא יד ןיא שטשילב ַא טימ רואינש טגָאז ...םענעדלָאג ַא ןכעג

 ןופ טשינ זיא הנתמ ןיימ לייוו ,הנתמ רעיא טימ טשינ ךָאנ ךיז טלייא
 יד ךיא כָאה יװ יַאס ...הוה ךכ ןוא .שעמ עטרעבליזַאב רָאנ ןוא רעבליז

 ,טנייה זיב טיהעגּפָא לופטעטעיּפ הנתמ

 טָאה ןוא רעקנַארק-רעקוצ ַא לסיבַא ,רעדייל ,רעדייל ,זיא רואינש .ז

 ַא רעניימ ףיוא קידנריגַאער ,לָאמַא ןוא .ןירַאכַאס טנייפ רעייז רעבירעד

 רעבָא ...רעטכיד ןירַאכַאס רעד :רימ ןגעװ טגָאזעג רע טָאה ,גנולדנַאה

 -ריטַאנ ,רעתמא זַא ;טביױלג ריא זַא ,ףָאה ךיא ןוא ,סרענעייל ,רימ טביולג
 םעד ןיא דייר עטוג יד ןענעז ,טפַאשרבח ןוא גנוטכַא ןופ גינָאה רעכעל

 םעד ןופ עקַאט ןבילקעגפיונוצ ןענעז ייז ןוא ,ןרואינש ןגעוו טערטרַאּפ-ןעּפ

 עכייר ,עקיברַאפ ,ענייש יד ןיא ָאד זיא סָאװ ,גינָאה ןשירעלטסניק ןתמא

 רעדלעפ יד ןוא רענטרעג יד ,ןטייב יד ;רעכיב רעקילדנעצ יד ןופ ןעמולב

 תורוד ייווצ ןיוש טעייזעג ןוא טרעקַאעג טָאה רע סָאװ ,קרעוװ ענייז ןופ

 סרואינש ןופ הפילק יד ּפָא ןלייש רימ .ןדיינש -- -- עלַא רימ ןוא .גנַאל
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 עטוג יד טימ ךיז ןריטקעלעד רימ ןוא תועשר רעטליּפשעג טכעלש-רעטיב
 ,תוריּפ יד ןופ םימעט

 .ס .ּפ

 ךיא רעדייא ךָאנ רעבָא ,גָאט ןבלעז ןיא ,1957 ילוי ןט9 םעד ןבירשעג

 רעדָא ,לרוג טָאה ױזַא .ןרָאװעג רטפנ זיא שא םולש זַא ,טסוװעג בָאה

 ,טלָאװעג לַאפוצ



 המישר א ןוא ןטפירַאב ריֿפ
 תוכ יש ןבלעז ןיא

 א

 תונושל ייווצ --- רוטארעטיל ןייא

 ביבא לת ןיא רעביײרש עשיערבעה ןוא עשידיי ןופ םויזַאפמיס א

 1955 רַאורבעפ ןט5

 ןוא ןושל -- טסייג ןוא ןושל -- הכולמ ןוא ןושל --- קלָאפ ןוא ןושל
 ַא וליפַא לָאמוצ זיא ןושל ,תוכייש ןסיורג רָאג ,ןסיורג ַא ןבָאה -- רוטלוק

 -רַאפ ,ןלַאפ עסיוועג ןיא ,תוכולמ דצמ טרעװ ןושל .ךיוא ןינע רעשיטילָאּפ

 ןופ םישוח ףניפ יד ןופ .טלכעקעג טרעוו ןושל רעדנַא ןַא תעשב ,טגלָאפ

 ,היאר ןוא העימשה שוח םעד -- ייוצ טימ ןושל ךיז טנידַאב ןשטנעמ ַא

 -- קלאפ ןיא ןושל .היח ַא שטנעמ ןזיא ןושל ןָא לייו ,שטנעמ זיא ןושל

 ייוצ טָאה קלָאפ א זא רעבָא .טשינ קלָאפ ןייק קלָאפ זיא ןושל ןָא לייוו

 ...?טשינ ךיוא לָאמניײא ןייק רשפא ןוא ? קלָאפ לָאמייװצ סע זיא --- תונושל

 ,יאדווא תונושל ייווצ --- ןעמעלבָארּפ טפַאש ןושל

 ןטארעטיל עשידיי ןופ ןיירַאפ רעד סָאװ ,טשינ שודיח ןייק רעבירעד זיא

 עכעלטע טימ טקידנעטשרַאפ ךיז טָאה ביבא לת ןיא ןטסילַאנרושז ןוא

 ,םויזַאּפמיס ַא ןיא ןעמענוצלייטנא יז ןטעברַאפ ןוא רעביירש עשיערבעה

 ןוא שידיי ןיא רעביירש לָאצ עכיילג ַא ןטערטסױרַא טעװ סע ןכלעוו ףיוא

 עקיצנייא ןייא --- תונושל ייווצ,, םויזָאּפמיס םעד ןופ עמעט יד ןוא ;שיערבעה

 רעקיטירק רעשידיי רעד סָאוװ ,ייסע ןַא ןפורעג ךיז טָאה ױזַא .""רוטַארעטיל

 רעציווָאנרעשט רעד ןופ טייחהנגעלעג רעד וצ ןבירשעג טָאה תובשחמ לעב
 ,קיטסניד ןעמוקעגרָאפ זיא םויזָאּפמיס רעד ,1908 רָאי ןיא ץנערעפנָאק-ךַארּפש

 עטוג ןגיוצעגוצ טָאה סָאװ ,טנװַא םעד ןיא .1955 רַאורבעפ ןט15 םעד
 ןבָאה ,ביבא לת ןיא תוצולחה תיב ןופ לַאז ןיא רערעהוצ טרעדנוה עכעלטע

 ןוא טסינַאמָאר רעד ,''רבד, ןופ רָאטקַאדער ,יאכז דוד :טקילײטַאב ךיז

 רעטכיד רעד ,םילשורי ןדס בד רָאסעּפָארּפ ,ףסוי רב עשוהי גרוטַאמַארד

 רעד ,סקופ .מ .א טסילעװָאנ רעד ,הפיה ,בירק םהרבא רעקיטירק ןוא
 רבח רעקירעיגנַאל ,ירמש הירא רעטכיד רעד ,לגיּפש והיעשי טסילעוװָאנ
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 טָאה ץיזרָאפ םעד .תורוש יד ןופ רעביירש רעד ןוא רמש ןיע ץוביק ןופ

 ןבואר רָאטַאטנעמָאק-ָאידַאר ןוא טסילַאנרושז ,רָאטקַאדער רעד טריטעג

 ,ןייטשניבור
 רעביירש ,םירבח עניב ןייא ףיוא ןענַאטשעג לָאמ עטשרע סָאד סע ןענעז '

 -- ןטלעז רָאפ ןעמוק ןכַאז עכלעזַא שטָאכ ,ןיינ ?שידיי ןוא תירבע ןיא

 ןיא ןענעז .ןזעוועג טשינ סע זיא ןעניז םעד ןיא גנומענרעטנוא-ןרענַאיּפ ןייק
 עכעלקנַאדעג ךַארּפש עיינ ןרָאװעג טקעדטנַא טנוװַא םעד ןופ סעדער טכַא יד

 רעמ ןענעז סעמעט עטלַארוא ףיוא ןעקנַאדעג עיינ !ןיינ ...? סעקירעמַא
 םעד רַאפ סעקשזעטס'ףױרַא גרַאב עיינ ןרָאװעג ןענופעג ןענעז ,ןטלעז יו

 ,ןייג ?ןושל-עמַאמ ןטוװרּפעגרעװש
 ?טפרַאדעג ןצנַאג ןיא סע ןעמ טָאה עשוָאװ ?יינ ןזעוועג זיא עשזָאוװ

 סָאװ ,יד ןופ ןָאט רעד ןביוהרעד ןוא ץלַאטש .ןָאט רעד ןזעוועג זיא יינ
 סָאװ ,יד דצמ טפַאשביל רעשירכח טימ לֹופ ןוא ,שידיי ןיא טדערעג ןבָאה

 סָאװ ,טרָאוו א ןלַאפעג זיא טרָאד ןוא ָאד היוא ןוא ,תירבע ןיא טדערעג ןבָאה

 דצ םעד רָאנ ,דגנּכש דצ םעד טשינ ,ןיינ ,דננכש דצ םעד ןוטעגייוו טָאה
 ַא טלקיװעגנייא ןזעועג יא רעטרעװ ןופ עטַאװ רעד ןיא לייוו ,דצבש
 ,גונעג זיא סָאד ןוא .רעצ טימ ןרָאװעג טגָאזעג סע זיא ,לרעיילב

 -- ןוא ןענעכייצרַאפ וצ טנױל סע .ןטכירַאב רעסעב רימָאל רעבָא

 ,טכירַאב םעד ןענעייל וצ ךיוא -- ןפָאה רימָאל

 סע :תירבע ןיא ןוא שידיי ןיא ,רעציזרָאפ רעד ,ןייטשניבור ןבואר טגָאז
 ףיוא תובשחמ ענעדישרַאפ ןופ םויזָאּפמיס ַא זיא סע .חוכיוו ןייק טשינ זיא

 ,טביירש רעדעי יװ ןושל ןטיױל רעדעי -- ןדער ןלעװ םירמח יד .עמעט ןייא

 טשינ טעוװ רענייק -- ןושל סנטייווצ םעד ןיא ןדער ליוו רענייא ביוא ןוא

 ןָא טמענ ןעמ תמחמ ,ןייז טשינ ןלעװ ןעגנוצעזרעביא ןייק .ןריטסעטָארּפ
 ,תונושל עדייב ןענעק רערעהוצ יד זַא

 ןרָאװעג טייהנעגעלעג רעד ייב זיא סערייא סָאנעוב ןופ ןוָאקרײט קרַאמ
 יו ןרָאװעג טסירגַאב זיא רע .טנװַא םעד ףיוא ןזעוועג זיא רע .טסירגַאב

 .רעכיב עשידיי ןופ טיבעג ןפיוא רעוטפיוא עטסויטקַא יד ןופ רענייא
 ןױוש םוטנדיי ןשילױּפ ןופ גַאלרַאפ ןיא ןענעז עיצקַאדער ןייז רעטנוא
 יו ןרָאװעג טסירגַאב זיא רע .רעכיב 110 סערייא סָאנעוב ןיא ןענישרעד

 ,טסילַאנרושז רעטנכייצעגסיוא ןַא

 ,אנידאל ךיוא טשינ סָאװרַאפ -- ןכַארּפש ייווצ ביוא :יאכז דוד טגָאז
 זיא שידי -- תמא ?שילגנע ןוא שינַאּפש ןוא ,שינעמור ןוא ,שיליוּפ ןוא
 ,רעטרעוו ָאד ןענעז ווו .טייקכעלמיטסקלַאפ רועיש א ןָא טימ טשטנעבעג

 טימ ןעמַאװצ שידיי ןופ םוקמוא ןופ רעצ םעד ןענייווסיוא ןענעק ןלָאז סָאװ
 -- שידיי ןופ ןדניוװשרַאפ סָאד טנפע יאדווא ?טדערעג סע ןבָאה סָאװ ,יד
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 ןוא עיצַאלימיסַא רעד רַאפ ןרעיוט ןוא ןריט ,סעקירעמַא יד ןיא רקיעב
 זיא סע רעבָא .תוצופת יד ןיא ףױרַא גרַאב ןעגנַאגעג שידיי טלָאװ יאוולה

 רעד טדער קרָאי וינ ןיא רעזייה םכילע םולש יד ןיא וליפַא זַא ,טקַאפ ַא

 ןדיי יב ךַארּפש ַא ןֹופ גנודניושרַאפ יד ןעד זיא .שילגנע רוד רערעגניי

 רַאפ ןטָארטעגּפָא לָאמַא תימרא זיא טָא ?גנוניישרעד עקילָאנטשרע ןַא
 םי ןופ קרעװ ענעי טציא ןרימַאלקער רימ .ךעלריטַאנ תולג ןיא .שיבַארַא

 "טרעוו יד טימ ןוט ןלעװ ןוא רימ ןעוט עבלעז סָאד .טייקנסעגרַאפ רעד ןופ
 וצ חאנש הלילח טצנַאלּפעג טשינ טציא ויב ןבָאה רימ .שידיי ןיא קרעוו

 ןייא זיא לארשי תנידמ ןיא רעבָא .ןוט טשינ רעטייוו סע ןלעװ ןוא --- שידיי

 ,ןושל ןייא ,דנַאל ןייא ,קלָאפ ןייא : יאנת

 ךָאנ טָאה טרובעגרעדיװ ןופ סנ רעסיורג רעד :לגיפש והיעשי טגָאז

 יד ןשיווצ גנורעדירברַאפ עסיורג יד ךיוא ךיז טימ טכַארבעג טשינ לייוורעד

 םעד קידעבעל ןטלַאהעגפיוא טָאה ןושל שידיי .טיבעג-ןושל ןפיוא ןּפורג ייווצ

 טעװ -- טיבעג םעד ףיוא גנוטּפשמרַאפ עדעי .חרדשה טוה ןלַאנָאיצַאנ

 לרוג ַא וליפֲא ? לרוג ַא רעכיז ױזַא ןגָאזסיױרָאפ ןעד ןעמ ןעק .קיניזטכייל ןייז

 ףרַאד לארשי ןיא אקווד ? ןושל-סקלָאפ ַא ןופ טגָאזעג ןכש לכמ ,דיחי ַא ןופ

 ךַארּפש רעשידיי ןייא ןופ ןטרעוו יד ןופ גנוסיגרעביא עסיורג יד ןעמוקרָאפ

 עשילַארָאמ עצלַאטש סָאד ןבָאה רעפעש-שידיי רימ .רערעדנַא רעד ןיא

 ןייא טייטש עדייב זדנוא רעטניה .רעדורב רעודנוא : תירבע ןפור וצ טכער
 ,טלעוו ַא ןופ קלאפ שידיי

 שמוח ןיא ןדיי יו טלַא זיא ןדיי ייב טייקידנושלייוצ :ןדס בד טגָאז

 ,םירפס עצנַאג טעמכ םיבותכ יד ןיא ,עקיכַארּפש-ייװצ רעטרעוו ייווצ זיולב

 עדמערפ ךיוא ,שימַארַא ןיא ןעמוקעג זיא גנופיירסיוא עסיורג רעזדנוא

 םענעגייא רעודנוא ןעמוקַאב ןבָאה ,ןפַאשעג ןבָאה רימ עכלעוו ןיא ,ןכַארּפש

 טבעלעג טָאה סע ןוא -- דנַאלשטיײד ןיא טבעלעג טָאה שידיי ןמז לכ .טַאמָארַא

 זַא ןוא .טייקשידי עשירעפשש טכע ןזעוועג טרָאד זיא ,גנַאל ךעלשּפיה
 ַאזַא ןפַארטעגנַא דלַאב סע טָאה חרומ וצ ןרעדנַאװ ןביוהעגנָא טָאה שידיי

 ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז שידיי ןיא .תודיסח סָאד יו טנורג ןקידרעּפכורפ
 ןפַאשעג טנעקעג טשינ ןושל רעדנַא ןַא ןיא ןבָאה סָאװ ,ןטרעוו עכלעזַא

 ןטרעוסיורג עכלעזַא ָאד ןענעז תירבע ןיא זַא ,רָאלק זיא סע ןוא .ןרעוו

 ַא ףיוא ןגנוצעזרעביא .ןרעוו ןפַאשעג טנעקעג טשינ שידיי ןיא ןבָאה סָאװ
 ,העש רעסיורג ַא ןופ טָאבעג -- םענרַאפ ןסיורג

 רעטמירַאב רעד טגָאז -- טגָאז רע סָאװ ,סָאד ןוא) :סקופ .מ .א טגָאז

 עקַאט ןליוו רעביירש-שידיי רימ (רָאמוה ןשימייה-קיצרַאה טימ טסירטעלעב
 טָאה טָא .גירק-רעגריב ןייק טשינ ןליוו רימ רעבָא ,סרעזדנוא ףיוא ןײטשַאב
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 בָאה ,שידיי ףיױא תירבע ביירש ףיא זַא ,טגָאזעג רעביירש תירבע ַא רימ

 רעד .תירבע ףיוא שידיי טביירש רע וַא ,טרעפטנעעגקירוצ דלַאב םיא ךיא

 ערעזדנוא ףיוא רָאנ ,םידיהי ףיוא רָאנ טשינ ,לח זיא סָאד זַא ,זיא תמא
 ןסָאלשעג זיא תונושל ביר ןופ לטיּפַאק סָאד .ןרוטַארעטיל עדייב עצנַאג

 בָאה טָא ;םזילַאעדיא ןשירעפעש רעמ ,תובהלתה רעמ רעבָא ןפרַאד רימ

 טגָאזעג רימ רע טָאה ,עבש ראב ןיא רענלעז ַא ,ערבַאצ ַא ןפָארטעג ךיא
 ײז זַא ,רָאנ רקיעב רע טסייו סרעקיסַאלק עשידיי ןופ זַא ,סעומש ַא ןיא

 וצ לסיבַא זיא סָאד ןוא .ביבא לת ןיא ןעמענ ערעייז ףיוא ןסַאג ןבָאה

 ,דנַאטשוצ םעד ןרעסעברַאפ קרַאטש ףרַאד םזילַאעדיא רעקיצרַאה .קיניײװ

 -רעדנווו ַא :סע רע טגָאז ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ןוא -- ב{רק םהרבא טגָאז

 רוטַארעטיל עשידיי יד ןוא עשיערבעה יד ןענעז רעמייב ייווצ -- סנ רעכעל

 ןייא ףיוא ןסקַאװ סָאװ ,רעמייב ייוצ -- רעטרעדנוהרָאי עטצעל יד ןיא

 .עיצַאזיעּפָארײא רעמ ןזעוװעג זיא שיערבעה-ןרעדָאמ ןיא אקווד ןוא ,לצרָאװ

 ַא ןיא קלָאפ ןופ טײקיצרַאה יד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא שידיי ןיא
 ןופ .קורדסיוא רעיײז ןענופעג ָאד ןבָאה ןויירק עלַא ,םענרַאפ ןקיטלַאװעג

 קינויזירּפ ןטצעל םעד זיב דגנתמ םעד ןֹוא דיסח םעד ,םכח דימלת םעד

 ןדנוװשרַאפ הלילח טלָאװ שידיי ןופ גנודניוװשרַאפ רעד טימ .קינבושייי ןוא

 שידיי ןופ ןרעו טצעזעגרעביא ףרַאד יאדווא ,טײקיצרַאה-עמַאמ רעזדנוא

 יו טשינ .טעּפמיא ןקיצראה טימ ,טעּפמיא רעמ טימ רעבָא .שיערבעה ןיא

 ,סרעגייג ןוא סעצנוצ יד ,לשמל לארשי ימכח יד טצעזרעביא ןעמ

 ןופ ןכַארּפש ייוצ יד ןענעז סרעקַא ייווצ : ױזַא ירמשש הירא טגָאז
 טנאה יד ,טנַאה ןייא ייז טריפ סע ןוא --- ןדיי ייב רוטַארעטיל ןייא רעזדנוא

 ףיוא טבעלטנסיוא רקיעב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי ןופ םשה שודיק .קלָאפ ןופ

 טכעלעגסיא רקיעב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי ןופ םשה שודיק ןוא שיערבעה

 אליממ טניימ לרוג ןייא ןוא טייקידלרוג ןייא ןיא רעביא ךיז ןפור ,שידיי ןיא

 ,רוטַארעטיל ןייא -- םענרַאפ-סקלָאפ ַא ןיא טניימ םולח ןייא ןוא ; םולח ןייא

 וליֵפַא ןבעל שידיי רעקיטש ןריקיטירק שידיי ןיא רעפעש ןפרַאד קיטומ

 טקנוּפ ןוא -- ןושל רעייז ןיא טשינ טקנוּפ קורדסיוא םוצ טמוק סע ןעוו

 שידיי ןריקיטירק וצ תירבע ןיא רעפעש טכער ַא ןכָאה ןוא ןפרַאד קיטומ ױזַא

 ןוא םולח ןייא ןוא לרוג ןייא .שידיי ןיא קורדסיוא םוצ טמוק סָאװ ,ןבעל

 ,רוטַארעטיל עקיצנייא ןייא

 טיירב ןוא טייוו ױזַא ןיוש זיא םעלבָארּפ סָאד :ףסוי רב עשהי טגָאז

 רעמ טימ ןרירנָא טקנוּפ ןייא זיולב לעװ ךיא זַא ,ןרָאװעג ןעמונעגמורַא
 -יויצ-לטעטש עצנַאג א ןזעוועג ,לטעטש שידיי ַא ןעוועג .טייקכעלריפסיוא

 ןוא בוט םויתבש םענעגייא ,גנַאלק ןוא טכיל םענעגייא טימ עיצַאזיל
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 קורדסיוא םוצ לופ ןעמוקעג זיא יז ןוא קיטע רענעגייא ןַא ןוא ךָאװ רענעגייא

 ןרעוװ רָאװעג טרָאד ןופ ךסַא ןפרַאד רימ ןוא שידיי ןיא רוטַארעטיל רעד ןיא

 ןענרעל טרָאד ןופ ךסַא ןוא

 רע ןוא טרָאװ ַא ןעמוקַאב טָאה תורוש יד ןופ רעביירזע רעד ךיוא ןוא

 ןענעז סָאװ ,ןעמעלבָארּפ שיערבעה ןוא שידיי ןבָאה יאדווא :טגָאזעג טָאה

 ױזַא ןענעז סָאװ ,ןעמעלבָארּפ ךסַא ןבָאה ייז רעבָא ,ענעגייא ערעייז זיולב

 ןכַארּפש ייווצ ןיא רוטַארעטיל ןייא ייז ןרעוו שיטַאמָאטיױא זַא ,שיטנעדיא

 תוצופת לכ רעביא ןסַאמ-רענעייל עריא רַאפ ףרַאד רוטַארעטיל עשידיי יד

 -מענ סָאד ןוא תירבע םענרעדָאמ ןופ קרעוו-סיורג יד ןריזירַאלוּפָאּפ לארשי

 .שידי ןיא קרעוו-סיורג יד טימ רוטַארעטיל-תירבע יד ןוט ףרַאד עכעל

 יד טנגעגַאב סָאװ ,עטשרע יד זיא רוטַארעטיל-תירבע יד יוװ יױזַא ןוא

 ערעדנוזַאב א ךָאנ יז טָאה -- לארשי תנידמ ןיא תודע עשידרפס עסיורג

 -ַאטנעמ רעד וצ שידיי ןופ ןצעזרעביא ךרוד ייז ןרעטנענרעד וצ עבַאגפיוא

 ןרָאא רעטרעדנוה ךָאד ךיז ןבָאה ייז .תודע עשיזנכשא יד ןופ טעטיל

 ענייא יד רעדָא ,ןרוטַארעטיל עדייב יד ןבָאה ךיוא .שידיי ןיא טבעלעגסיוא

 עסיורג ַא ,םַאזניימעג קידנטעברַא ,תונושל ענעגייא ייווצ ןיא רוטארעטיל

 ןסַאמ עסיורג יד ףיוא העּפשה ןוא טימ גנוקידנעטשרַאפ ןכוז וצ תוחילש

 .עקירעמַא ןיא רקיעב -- שילגנע טלעװ רעד רָאג רעביא טנייה ןדער סָאװ

 טימ ןרעוו ןעמונעגכרוד רעמ סָאװ ףרַאד ,ןפַאש ענעי סָאװ ,רוטַארעטיל יד

 .ערעזדנוא תונושל ענעגייא יד ןיא טשרעה סָאװ ,טסייג םענַאטכָאטױא םעד

 -רעד .טשינ ץעגרע ןיא ןריפ ןסקעלּפמָאק-טעטירָאירעּפוס ןוא גנורעטייוורעד

 -רעדירב וצ גנורעטנענרעד ןוא גנורעטנענרעד וצ ןריפ טעװ רעבָא גנונעק

 טוירּפעג רעװש רעזדנוא ףרַאד עביל ןוא .עביל רעטקרַאטשרַאפ רעכעל

 ,יאדווא ןוא יאדווא טציא ןוא לָאמעלַא קלָאפ

 ןיא יינ ביוא ןוא .סרעגָאז עלַא טגָאזעג רעקינייװ רעמ ןבָאה סָאד טָא
 ןיוש טָאה סָאװ ,טיבעג ַא ףיוא טגָאזעג ןבָאה ייז סָאװ ,ץלַא ןזעוועג טשינ

 רעבָא זיא -- טרעדנוהרָאי ַא טעמכ ןופ ףיולרַאפ ןיא ןפַאשעג דייר ןעמָארטש
 טימ ןָאט רעד יינ-שירפ ןוא דנַאל םעיײנ-טלַא ןיא עיצַאוטיס יד ןזעוועג יינ

 .ןוחטב ןשירעפעש םעיינ-טלא

 ןופ טיבעג םעד ףיוא המכח-טרָאװ לסיבא ךָאנ ןזעוועג ןיוש זיא ןככו

 -- םורָאװ .השעמ ךסָא טלעפ טציא ןוא .ייווצ תונושל --- רוטַארעטיל ןייא

 לכ :גונעג טשינ ץלַא ךָאנ ןוא רָאי טנויוטייװצ ןיוש סע טגָאז ןעמ ןוא

 .תמיקתמ ותמכח ןיא ,וישעממ הבורמ ותמכחש
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 ב

 ריא םורַא ןוא -- הלחנ ענעסעגרַאפ יד -- "?החוכש הלחנ;

 (רעפטנע ןוא טַאטיצ)

 גנוטייצגָאט רעביבא לת רעד וצ עגַאלײב רעשירַארעטיל רעד ןיא

 רעקיזָאד רעד ןופ רָאטקַאדער רעד טָאה ,1955 טסוגיוא ןט5 םענופ ייבחרמל,
 ןטשרע ןפיוא טקורדעגּפָא ,"אשמ ,, ןעמָאנ םענעגייא ריא טָאה סָאװ ,עגַאלייב

 רעד טסייה דגמ ןרהא .'"החוכש הלחנ, ןעמָאנ םעד טימ לקיטרַא ןַא טרָא

 ענייז טימ זיולב ןבירשעגרעטנוא רע טָאה לקיטרַא ןייז ןוא ,רָאטקַאדער

 ןיא ןעמָאנ ןלופ ןייז ןפורוצנָא תושר ןבעגעג רעבָא זדנוא טָאה רע ,ןלַאיציניא
 ,רעקיסיירד יד ןיא ,שטנעמ רעגנוי ַא רעייז זיא דגמ .ןעגנוקרעמַאב ערעזדנוא

 ,ערבַאס ַא טעמכ -- טייהדניק רעירפ ןייז ןיא ןעמוקעג ןיירַא דנַאל ןיא

 ןייז .ףורַאב ןטיול רעקיַאזָארּפ -רעבירש ַא טנייה -- קינצוביק ַא ןעוועג

 זיא ןוא סעגַאלפױא עכעלטע ןיא ןענישרעד זיא 'יינאו הודח,, ןַאמָאר
 --- רבחמ ןופ גנוטעברַאַאב רעד ןיא --- לָאמ עקילָאצמוא ןרָאװעג טליּפשעג
 ,םיבושיי עשידיי ערעדנַא ןוא עקירעמַא טכוזַאב טָאה דגמ .''המיבה,, רעד ךרוד
 ןרהא .ײטרַאּפ-הדובעה תודחא רעד ןופ ןַאגרָא ןַא זיא !"בחרמל, גנוטייצ יד
 טרָאװ ןופ רעלטסניק ןטסינרעדָאמ עּפורג רעד טימ ךיז טריציפיטנעדיא דגמ
 טײקטכַארטעגכרוד ןופ גָאװ יד טָאה טרָאװ ןייז ,לארשי תנידמ ןיא לזנעּפ ןוא
 ןרעהוצוצ ךיז יאדכ קרַאטש זיא סע .טייקיטכירפיוא רעכעלרע-שיצוביק ןוא
 ,טרָאוװ ַאזַא וצ

 טרָאװ -- !'החוכש הלחנ, לקיטרַא םענופ גנוצעזרעביא יד זיא טָא ןוא
 ; טרָאװ ןיא

2 

 וצ ןתובייחתה ערעזדנוא ןופ עיזיוער רעיינ ַא וצ ביוחמ ןענייז רימ;
 טקנוּפדנַאטש ןופ ייס -- ןושל ןשידיי םוצ ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 ,רעשרָאפ ןוא רעקיטירק ,רענעייל ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ ייס ,רעפעש ןופ

 רעד טָא ןופ גנורעטשעצ יד טמיטשַאב טָאה לרוג רעשיגַארט ַא;
 -רעטנוא ןעמַאזגנַאל רעדָא ,רעטלע ךרוד גנורעטשעצ ןייק טינ .רוטַארעטיל
 -מיצולּפ ַא ,טייקנטינשרַאפ עשיזיפ ַא רָאנ --- טיוט רעלַאמרָאנ ןייק טיג .גנַאג
 -ןסַאמ רעקידתוירזכא רעד ךרוד ךָארב רעקידתוירזכא ןַא ןוא רעקיד
 -טנבעל עריא ,רענעייל עריא ןופ רעטנזיוט רעקילדנעצ ןופ גנוטכינרַאפ
 זיא עּפָארײא ןיא ןרעטנעצ-סגנופַאש ןוא -רוטלוק עסיורג יד ןופ .ןדלעה
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 תוצופת יד ןופ טיירב ןוא גנעל רעד ןיא טרָאד ןוא ָאד .ןבילבעג טשינרָאג

 רעבָא ןיוש זיא גנושעלרַאפ עלופ רעייז ,ןפַאש-סקלָאפ ןופ ןליוק ךָאנ ןעילט

 ,סעטַאט יד ןופ רוד םענופ גנַאגרעטנוא םעד טימ ןדנובעג ,רזג ַא ,רזג ַא
 דרע רעקידנענערב רעד ןיא ךָאנ ןקעטש ןעלצרָאװ עקיטסייג ערעייז סָאװ

 עטקינײארַאפ יד ןיא רוד רגנוי רעד .ןרעטנעצ ענערָאװעג בורח יד ןופ

 -- עקיופַא-םורד ןיא ןוא ךיירקנַארפ ןיא ,עקירעמַא-ןייטַאל ןיא ,ןטַאטש
 טביירש ןוא רע טדער -- עיצַאלימיסַא ןופ טייוו ךָאנ זיא סָאװ ,רעד וליּפַא

 ןופ טילפו דירש רעד טפמעק -- זדנוא ייב .דנַאל ןופ ךַארּפש רעד ןיא

 ַא ,םויק ןקיטסייג ןייז ןופ גנוקיטּכערַאב רעד רַאפ רוטלוק רעשידיי רעד

 קילדנעצ עכעלטע ןיא ךָאנ ,ףמַאק ןקידנריר ַא רעבָא ,ןקיטעמוא ןַא ,ןרעטיב

 ךסַא יו ,קירעיורט ,עטכישעג רעד ןיא לטיּפַאק ַא ןייז סָאד טעוװו םורַא רָאי

 .עטכישעג רעשידיי רעד ןיא ןעלטיּפַאק ערעדנַא

 עשיערבעה עקידנעײנַאב ךיז יד :ןינע רעברַאה ַא ןוא רענדָאמ ַא;,

 ןוא סיוא רוד תורוקמ:-סגנופַאש עקיטסייג ןיא ןעגנורדעגניירַא זיא רוטלוק

 םעיינ ,ןעמרָאפ עיינ ,תויח םעיינ ךיז רַאפ ןגיוצעג ייז ןופ טָאה יז .ןייא רוד

 שימַארַא ןיא רוטַארעטיל רעד ןופ טלסײרטעגּפָא טינ ךיז יז טָאה טָא .חסונ

 -רעביא רעד ןיא שיבַארַא ןיא רוטַארעטיל רעד ןופ טינ ןוא ןושל ריא ןיא
 יד טנקיילראפ טראפשעגנייא ןוא טגָאזעגּפָא ךיז ָאי רעבָא טָאה יז .גנוצעז
 ךָאד יז זיא -- תוחּפה לכל --- ןוא .תורוד עטצעל יד ןופ רוטלוק עשידיי

 -סנבעל עקיצרַאה ןוא רעגייטש ןשימייח טימ ןרָאװעג טרעּפכורפַאב ריא ןוֿפ

 סָאװ ,הדגא יד ןוא דומלת םעד טרעכיײרַאב רוטלוק עשימַארַא יד ,ןטרעוו

 ןכעלגעט רעזדנוא ןיא ךעלטרעוו ןוא םימגתּפ יד ,לוש ןיא טנרעלעג ןרעוו

 ןעגנופַאש יד .רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא הזיחַא עקידנעטש ַא טָאה יז ןוא ,ןושל

 "רעטעּפש ךיוא ןוא רעשינַאּפש רעד ןופ ,שיבַארַא ןיא עזָארּפ ןיא ןוא דיל ןיא

 -גיא ןַא יו טכַארטַאב ןרעוו ,שיערבעה ןיא עטצעזעגרעביא ,הפוקת רעקיד

 .עטכישעג ריא ןוא רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןופ לייט רעלַארגעט

 יד ,עטסקידעבעל יד ,עלַא ייז ןופ עטסכייר יד ,רוטַארעטיל עשידיי יד

 עריא ןיא ודנוא וצ ןטסטנשָאנ םוצ ךיוא זיא יז סָאװ ,עטסכעלמיטסקלָאפ

 ,םינטשּפ יד ייס ,ןסַאמ עשידיי יד ןופ רוטָארעטיל יד ,ןעמרָאפ ענרעדָאמ

 וצ טלעטשעגקעװַא ןרָאװעג רזננ זיא ריא ףיוא אקווד -- םיליכשמ יד ייס

 טרעװ יז .םרח ןיא ןרעוו וצ ןפרָאװעגנײרַא טינ ביוא ,הנחמה ץוחמ ןרעוו

 ןופ תוכז ןיא ,םכילע םולש -- םַאנסיוא רעקיצנייא ןייא טימ) טנרעלעג טינ

 טרעוו יז ,סעיגָאלָאטנַא ןיא ןעמונעגניײרַא טינ טרעוו יז ,(שטיווָאקרעכ .ד .י

 טינ ףרַאד ןעמָאנ ריא -- םינּפ לכ לעו ,קיצניוובש קיצניוו טצעזעגרעביא



 ןָאקיסקעל ןיימ 26

 ןיא ןֹוא עטכישעג-רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןיא ןרעװ טנָאמרעד
 ,תורוקמ עריא

 טעװ רעמָאט ששח רעד ,דנַאל ןיא "ףמַאק-רוטלוק,, ןופ ןינע רעד,
 ןיא זיא סָאװ ,ץלַא וצ טפַאשרענגעק יד ,רוביד רעזדנוא ןקריװַאב שידיי
 יד ןעוועג יאדווא ןענייז ,דנַאנַאטימ ץלַא סָאד -- י'רעגייטש תולג,, ןופ רדג
 ,רוטלוק רעשידיי רעד וצ גנואיצַאב ַאזַא ןעוועג םרוג ןבָאה סָאװ ,תוביס
 טייצ רעד ןיא ,טייצ רעייז ןיא טקיטכערַאב ןעוועג ןענייז ייז וליפַא ביוא
 ןענָאק --- רוטלוק-הנידמ ַא ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ ,עיצַאמרָאפסנַארט רעד ןופ
 רעד ןופ תובייחתה יד ןרענימרַאפ וצ ץורית ןייק ןייז טינ טציא רעבָא יז
 סע ןָאק יאדווא ןוא .ןטרעוװ-השורי עקיזָאד יד וצ רוטַארעטיל רעשיערבעה
 ,ןגרָאמ ףיוא ןוא טנייה ףיוא ץעזעג ַא יו ןרעוװ טמיטשַאב טינ

 טרפב ,רוטַארעטיל עשיערבעה עיינ יד זַא ,תויאר גונעג ןענַארַאפ,
 רעטנַאמרעד רעד ןופ אטח ןגעו ןובשחו ןיד ַא ּפָא ךיז טיג ,ערעגניי יד

 עריא ןוא ךַארּפש ריא -- עריא עיזעָאּפ יד ןוא עזָארּפ יד .גנונעקיילרַאפ

 -ָאטימ ,עשיַאכרַא תורוקמ ןופ עיצַאריּפסניא ןעמוקַאב ןבָאה ןעמרָאפ-ליטס

 ,עשירערעלקפיוא ,עשיטַארקָאטסירַא ,עכעלטפַאשנסיװ ,עשירָאגעלַא ,עשיגָאל

 הנווכ ַא ןָא ןוא טייהרענעגנווװצעג רשפא -- ןעוועג רתוומ ןעמ טָאה ךָאד

 ,רוטַארעטיל רעקידעבעל ַא ןופ תורוקמ:-העּפשה יד ףיוא -- הליחתכלמ

 רעטלצרָאװעגניײא-ףיט ,רעלַאנָאיצַאנ-שידיי ַא טרעיינ ,רעטרימַאזלַאב ןייק טינ
 טָאה סָאד .טייצ רעײנ רעד ןופ טייקיטציא רעכעלמיטסקלָאפ רעד ןיא

 עקימורַא יד יװ רעקיניוו טינ רשפא -- רעטקַארַאכ ריא טצענערגַאב

 ןייק ָאטינ זיא יאדווא .םינבלו רמוח ריא יװ ריא טניד סָאװ טייקיטציא
 סָאד -- טינ רעדָא ,קיניזטסוװַאב -- טינ טליפ סָאװ ,רעפַאש רעשיערבעה

 ,יד ָא טָא ,דיל ןוא גנולייצרעד ןיא הרוסמ רעכעלמיטסקלָאפ רעד ןופ ןלעפ
 ןוא טצנַאלפרַאפ ריא ןיא זיא רוטַארעטילסקלָאפ עשידיי ערעדנַא יד סָאװ

 טנָאקעג טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד .ןדָאב ןקיטפַאז ריא ףיוא טעיידעג

 רַאפ השורי עכייר ַא טלמַאזעגנָא זיא ריא ןיא .זיולב םעד טָא ןליפסיוא

 טסייר סָאװ ,ןריא לייט םעד ןיא רקיע רעד .רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד

 ןלַאיצַאס ןופ םוחת ןרעטיירב םוצ זיירק ןגנע ,ןלעודיוװידניא םענופ ךיז

 ערעייז סָאװ ,תודע ײלרעלַא ןוא תורוד ,ןטכיש םורַא טמענ סָאװ ,ןַאמָאר
 עריא .תולג ןיא ןעמוקעגפיוא זיא גנַאגנעקנַאדעג רעייז ,ןטרעוו-סנבעל
 -עגפיוא ןבָאה ,ןושל ןשידיי םענופ ןטײקיטרַאנגיײא יד יוװ ,ןטײקיטרַאנגיא
 טָאה רע יװ ױזַא ,רעטקַארַאכ ןשידיי ןופ ןטעטילַאװק יד ךיז ןיא טלמַאז

 ןופ ןרעטנעצ יד ןיא רעטרעדנוהרָאי עטצעל יד ךשמב טריזילַאטסירק ךיז

 ,ןרָאװעג טשיוװרַאפ טינ ןוא טקעמענּפָא טינ טציא זיב זיא רע .ןבעל ןשידיי
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 רענעגייא ריא .דנַאל ןיא ָאד ןבעל םעיינ רעזדנוא ןיא ךיז קידנעניפעג ןליפָא
 ,ךעלטרעוו ןוא םילשמ עריא ,ךעלדיירד ןוא ךעלציּפש עריא ,ןביירש ןופ ןפוא

 ןיא -- קורדסיוא ןופ םרָאפ ןוא ץַאז ןופ יובעג ,לסעװָאטַאק ןוא לדיל ריא

 ריא .עטכישעג רעשידיי רעד ןופ טירט יד טצירקעגנייא ןענייז עלַא יז
 ןוא ןסקעלּפמָאק עריא ,ןייועג ריא ןוא רעטכעלעג ריא ,עיגָאלָאריטרַאמ

 ,טסייג:סיורג רעשידיי רעד יוװ ױזַא טקנוּפ --- ןטייקטמורקרַאפ עשידיי עריא
 ןיא .עשיערבעה יד יו רעמ -- לייוורעד ןוא -- רוטלוק עשיזיי זיא סָאד

 ,טײקיטפַאז עכעלמיטסקלָאפ רעמ ןענַארַאפ זיא דיל ריא ןוא גנולייצרעד ריא

 -סנבעל ןוא חסונ:סנבעל ןופ ןעמרָאפ עטמיטשַאב רעמ ,רָאלקלָאפ רעמ

 עשיערבעה יד זַא ,ןגָאז טסיירד ןָאק ןעמ .עשיערבעה יד ןיא יװ --- המכח

 ןַא ןיא טלקיװטנַא ןעוועג ךיז ןטלָאװ דיל עשיערבעה סָאד ןוא גנולייצרעד

 ךיז ןטלָאװ ייז ןעוו ,ךעלמיטסקלָאפ רעמ ןעוועג ןטלָאװ ,גנוטכיד רערעדנַא

 עטלַא יד וצ בָאגוצ ַא יו -- הרוסמ:-שידי רעד ףיוא ןעוועג ךמוס רעמ
 ,תורוסמ

 -רעכעה ןיילַא ךיז לָאז רוטַארעטיל רעזדנוא זַא ,ךעלגעמ טינ זיא סע;

 הנוכב יז רָאג רעדָא ,השורי רעטשטנעבעג ןוא רעכייר ַאזַא ןופ ןלעטש

 זַא ,ךעלגעמ טינ זיא סע יװ ױזַא טקנוּפ --- ןענעקיילרַאפ הליחתכלמ
 -סיזקע עשידיי יד ,טײהנעגנַאגרַאפ יד ןענעקיײלרַאפ לָאז קלָאפ ץנַאג רעזדנוא

 קידנליו טשינ -- קידנליװ .ןרָאװעג ןטינשרַאפ זיא סָאװ ,תולג ןיא ץנעט

 סָאד ןוא עטוג סָאד טנשרי סָאװ ,ךשמה רעטקעריד ריא רימ ןענייז

 ,ריא ןופ עטכעלש

 ןטרעװ עריא .גנַאגרעטנוא םוצ טּפשמרַאפ זיא רוטַארעטיל עשידיי יד,

 -ריטַאנ עריא ןופ בעוועג-ןבעל םעניא המוקת ַא ןוא ךשמה ַא ןבָאה ןפרַאד

 עלַא ןכַאמ וצ העש רעזדנוא ןופ טָאבעג סָאד זיא סע .םישרוי עכעל

 ןיא ןבעװנײרַא יז ,הלחנ רעזדנוא ןיא ןעלדנַאװרַאפ יז ןוא ןעגנוגנערטשנָא

 ױזַא יו ןטכַארטרַאפ טוג ךיז ףרַאד ןעמ ןוא -- רוטלוק רעיינ רעזדנוא
 יי ר .ןָאט וצ סע

 רעבלעז רעד ןיא זיא ,(1955 טסוגיוא ןט12 םעד) רעטעּפש ךָאװ ַא טימ
 ,"החוכש הלחנ ,, לקיטרַא םוצ ץיטָאנ-בָאגוצ ערעסערג ַא ןענישרעד "יאשמ,

 יז ךיוא תמחמ --- טרָאװ ןיא טרָאװ ץיטָאנ:בָאגוצ עקיזָאד יד זיא טָא ןוא
 :טנַאסערעטניא רָאג זיב זיא

 יצ טגערפעג ךסַא ןבָאה ,!'החוכש הלחנ,, ןציטָאנ יד ףיוא קידנריגַאער,

 ;ןלוש עשיערבעה יד ןיא דומיל ַא וו ןעמעננײרַא שידיי לָאז'מ הנווכ רעייז זיא

 ןבָאה רימ סָאװ ,שיערבעה זַא ,ארומ רעד ןופ יירפ ןיוש רימ ןענייז יצ ןוא
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 לסיבַא םעד ךרוד ןעק ,ןסַאמ יד ןיא טלצרָאװעגנײא גונעג טינ טייוו ךָאנ

 .ןרעו טּפוטשעגּפָא
 ןזעוועג טכער טלָאװ סע זַא טינ קפס ןייק זיא רשוי יּפ לע --- שטָאכ,

 :ןכַארּפש יד טימ דמעמ ןכײלג ַא וצ ןטסקיצניװ םוצ שידיי ןביוהפיוא

 ןיוש ביוא ,םידומיל-עיגעליווירּפ יו ,שילגנע רעדָא שיזיוצנַארפ ,שיבַארַא

 ַא ןעוועג טלָאװ ףור ַאזַא רעבָא ןלושלטימ יד ןיא ,שירָאטַאגילבָא טינ

 רעכיג ךיז ןלעװ םידימלת יד .רבדמב ארוק לוק ַא ןוא רעשיטָאכיק ןָאד

 יאדכ זיא ןינע םעד רעביא ךיוא ןוא .שידיי יו שיקרעט ןענרעל ןּפַאכ

 .ןטכַארטרַאפ וצ ךיז
 עשידיי יד ןסיגרעביא ןעוועג זיא הנווכ טּפיױה סרעביירש םעד רעבָא.

 ןטקעּפסַא ךס ַא טָאה סָאד ןוא ,םילכ ערעזדנוא ןיא רוטָארעטיל

 -הכולמ ַא ךרוד ןבעגסױרַא ןוא ןצעזרעביא -- ןפוא רעטשרע רעד,

 ךרע ןַא טָא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןעגנופַאש עטסעב יד גַאלרַאפ
 טציטשעג טרעוו סָאװ ,גָאלרַאפ רערעדנַא ןַא רעדָא ,!קילַאיב דסומ,, רעד יו

 ,"םלובגל, עכַאגסיױא ןַא טריטסיזקע סע יװ ןרָאי ןיוש .הנידמ רעד ךרוד

 ןרעקמוא : םענרַאפ ןשירָאטסיה ַא ןופ עבַאגפיוא ןַא טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ

 עדמערפ ןיא םירבחמ עשידיי ןופ ןעגנופַאש ןצענערג עשיערבעה ערעייז וצ
 יד ןלעפ ייז ןשיװצ סָאװ ,גנורעדנווװרַאפ יד ןייז זומ סיורג יװ .תונושל

 עשידיי ףיוא וצרעד ,ןושל ןטדערעג-קידעבעל ןשידיי םעד ןיא ןעגנופאש
 זיא שודיח רערענעלק ןייק טינ .ןסַאמ עשידיי יד ןופ טיורב ךעלגעט .סעמעט

 ענעדיישרַאפ ךרוד -- שיערבעה ןיא ןענישרעד ןענייז טציא זיב סָאװ ,סָאד

 רעשירצמ ,רעשיגעוורָאנ ,רעשידניא ,רעשיזעניכ ןופ ןעגנולמַאז --- ןגָאלרַאפ

 בײלקּפָא ןַא ןענישרעד זיא סע רעדייא ,טסנוק-סגנולייצרעד רעשיקרעט ןוא
 .ןעגנולייצרעד עשידיי ןופ

 בײלקּפָא ןַא --- ענייא ,סעיגָאלָאטנַא ןבעגסױרַא :ןפוא רעטייווצ רעד,

 דיל ןשידיי ןופ ביײלקּפָא ןַא --- ענייא ךָאנ ,גנולייצרעד רעשידיי רעד ןופ

 ,םירבחמ יד ןגעוו ןריפניירַא טימ ןעזרַאפ ,םוגרתו ארקמ

 -עטיל רעשידיי רעד ןופ ןעגנופַאש ןעמעננײרַא : ןפוא רעטירד רעד,

 ןענרעל םוצ טצונעג ןרעוװ סָאװ ,סעיטַאמָאטסערכ עשיערבעה יד ןיא רוטַאר
 ךיז ןעמ טיירג ייז ןיא סָאװ ,ענעי ןיא רקיעב ,סעלוש יד ןיא רוטָארעטיל
 לעניגירָא ,ןעגנופַאש ללוכ ןענייז סָאװ ןוא ,עטכישעג-רוטַארעטיל ןענרעל
 ,שיבַארַא ןוא שיכירג ,שימַארַא ןיא ענעבירשעג

 רָאיילטרעּפ ַא רעדָא ,לַאנרושז-שדוח ַא ןדנירג :ןפוא רעטרעפ רעד ,

 רעביירש עשידיי ןופ ןעגנופַאש ןעמעננײרַא לָאז סָאװ ,שיערבעה ןיא טפירש
 ןיא זדנוא טימ ןבעל סָאװ ,ךס ַא ייז ןשיווצ ןוא ,טייצ רעקיטציא רעד ןופ
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 עשיערבעה יד טימ טקַאטנָאק רעדָא ,גנודניברַאפ זיא טינ רעכלעוו ןָא ,דנַאל
 .רענעייל עשיערבעה ןוא רעביירש

 יסכנ, גנוזילסיוא ןעמל וטפיוא ןַא ןייז לָאז סָאד ןוא :ךָאנ ןוא,

 ןופ דנָאפ רענרעזייא רעד טרָאפ רעבָא זיא געמרַאפ רעייז סָאװ ,'"רקפהד

 ,ןייב רעזדנוא ןופ ןייב --- ןײלַא יז ןוא ,קלָאפ רעזדנוא

 סָאד העּפשה ַא רַאפ סָאװ ,ןלעטשרָאפ טינ גונעג ךָאנ ךיז ןָאק ןעמ.
 ףיוא ןוא ,רוטַארעטיל רעשיערבעה רעיינ רעזדנוא ףיוא טַאהעג טלָאװ ץלַא

 ןוא סעדייז ענייז טנעקעג טינ טָאה סָאװ ,רוד ַא ןופ גנואיצרעד רעד
 ",סעדייזרעטלע

3 

 ,"ףריגַאער ןַאד -- ןרימרָאפניא טשרעוצ, ךרד רעזדנוא וצ יירטעג
 ךות םעד ןסיוא זיא סָאװ ,עיטַארקָאמעד רעדעי ןופ תיב ףלא רעד זיא סָאװ

 ,ץלַא ָאזנעטסקע ןיא ןבעגעג רימ ןבָאה -- זיולב קיטקעלַאיד יד טשינ ןוא

 רעביירש ןשיערבעה ןגנוי ַא ןופ גנוצ רעד ףיוא ןוא גנול רעד ףיוא זיא סָאװ
 טניימ רע זַא ,טניימ רע ןוא ,טגָאז רע סָאװ טניימ סָאװ ,לארשי תנידמ ןיא

 ,רעיוד:טייצ ןופ םוטנַאװק ןיא זיא סָאװ .שידיי ךַארּפש רעד טימ --- סוג

 עטסקימענרַאפ יד ,ץלַא ךָאנ זיא ןוא -- ןעוועג ,ץונַאב ןשירעמונ טימ טלפכעג
 ןיא ָאד ןלעװ רימ ןוא ןינע רערעדנוזַאב ַא זיא טעטילַאװק .ךַארּפש עשידיי
 ןעניימ רימ ,טייוו וצ טריפרַאפ זדנוא טלָאװ סָאד לייוו ,ןײגנייוַא טשינ םעד
 םייב ןדיי ייב ןרוטַארעטיל עדייב יד ןופ טעטילַאװק עשירעלטסניק יד ָאד

 ;ןענעכערוצסיוא ָאד ךייש טינ ,שידיי ןיא ןוא שיערבעה ןיא -- גָאט ןקיטנייה
 -- "טלייצרעד הנבל יד, השעמ סע'צרּפ ןיא ךעלגניי עמערָא ייווצ יד יו
 --- ...דלָאג ןופ לבעמ סָאד זיא רעטעפ ןיימ ייב -- :סרעטעפ יד ייב ןקילג יד
 ןרוטַארעטיל עדייב ערעזדנוא ....ןטנַאילירב עמַאס -- ןענייז רעטעפ ןיימ ייב
 רקיע רעד -- שיערבעה ןיא יד ןוא ,שידיי ןיא יד -- ןענייז ייז יװ ןענייז
 ,טנקיילרַאפ דגמ ןרהא טָאה ןייז םצע םעד טָא רעבָא .ןענייז יז זַא ,זיא
 ןוא -- ןטנַאילירב עמַאס לבעמ סָאד זיא רעטעפ ןייד ייב -- :טשרמולכ
 ןוא -- טױט זיא רעטעפ ןייד רָאנ -- ךיוא רעטעפ ןיימ וליפַא זיא רע
 ...ןענעשרי םיא רימָאל

 ןירעביירש יד טָאה 1955 רעבמעטּפעס ןט2 ןופ !יאשמ,, רעבלעז רעד ןיא
 טגערפעג ,טכער טימ ןוא טריגַאער ןינע םעד ןגעוו ווירב ַא ןיא ליזיימ לטיג
 גנוטכינרַאפ רעשיזיפ רעד ףיוא,, :(ךעלטרעוו טינ טריטיצ) הנעט ַא טימ ןדגמ
 ןוא ףמַאק טימ טרעפטנעעג קלָאפ עזָאלצוש סָאד טָאה ,רעטסנָאמ ַאזַא ךרוד
 עקיבלעז יד ןופ גנַאגרעטנוא-רוטלוק ןטשרמולכמ ַא ףיוא ןוא ,דנַאטשּפיוא
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 ףרַאש תמאב '-..!?ןוצר יהי ןרעגנירג ַא טימ ריא טריגַאער ,ןסַאמ

 .ָאד סע רימ ןענָאמרעד רעבירעד ןוא טרילומרָאפ

 ןיא .טינ רענייק טנקייל --- סיזירק ַא זיא רוטלוק רעשידיי רעד ןיא זַא

 טרָא ןפיוא טײטשטנַא ןָאדנָאל ןיא ,טרינָאיזופ ןעגנוטייצ-גָאט ןרעוו עקירעמַא

 ןיא ךיז ןסילש ןרעטַאעט .גנוטיײצנכָאװ ַא --- גנוטייצגָאט רעטכַאמרַאפ ַא ןופ

 ןיא ,קרָאי וינ ןקיבלעז ןיא ךיז ןסקַאװעצ סעלוש אקווד רעבָא .קרָאי וינ

 רעבָא ,ךיז ןסילש ןגַאלרַאפ עטַאוירּפ .עניטנעגרַא ןיא רקיעב ןוא ,עדַאנַאק
 גַאלרַאפ םעד זיולב ןענָאמרעד וצ .םיסנ ןזייװַאב ןגַאלרַאפ עכעלטפַאשלעזעג

 ןברַאטש ןוא טלַא ןרעו רעביירש .עניטנעגרַא ןיא םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ

 םעד ןטלעז ןליפרַאפ טעטילַאװק רעקיבלעז רעד ןיא עגנוי ןטנעלַאט ןוא

 ןריבעג ןרעו טעטילַאװק רעסיורג ןופ קרעװ עיינ רעבָא ,ץַאלּפ ןקידייל

 -טייהנעגנַאגרַאפ בורל זיא קיטַאמעט יד -- תמא .סיוא:רָאי ןייא-רָאי

 עשיערבעה יד ןעמונרַאפ ךיז טָאה קיטַאמעט רעכלעוו טימ ןוא .קיטַאמעט

 ...ןוא קילַאיב זיב וּפַאמ םהרבא רעביא יולה הדוהי יבר ןופ רוטַארעטיל

 -- ףורנשיװצ ַא ריא טכַאמ -- ...!וויזלקסקע טינ -- !רימש השמ

 טינ קיטַאמעט-ןטכענ זיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ךיוא רעבָא ! תמא

 ,וויזולקסקע

 םייב שירעפעש זיא רעביירש-שידיײ טרעדנוה עכעלטע ןופ יײמרַא ןַא
 -- ךיוא רשפא ,עינעמור ,ןליױּפ ,ךיירקנַארפ ,דנַאלגנע :ןיא גָאט ןקיטנייה

 עטקינייארַאפ ,גנומוטשרַאפ ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא ןַאטנעמָאמ שטָאכ ,דנַאלסור

 םורד ,יַאווגורוא ,עקיסקעמ ,עלישט ,עיליזַארב ,עניטנעגרַא ,עדַאנַאק ,ןטַאטש
 ,לארשי תנידמ ,עילַארטסיױא ,עקירּפַא

 דוע הצופתה יבחרב םשו הּפ,, :רעטרעוװ יד טָא ריא טָאה םעד םעלַא רַאפ

 רימ) ...'שארמ הרזגנ רבכ הרומגה ןתייבכ ךא .תומומע םילחג תושחול

 ,(רעירפ ןבעגעג רימ ןבָאה גנוצעזרעביא יד ,לַאניגירָא ןיא ָאד ךייא ןריטיצ

 טָאה ריא סָאװ ,טנעיילעגרעביא לָאמ ייווצ ריא טָאה ! ךייא טימ זיא טָאג

 טנעיילעגרעביא לָאמנייא זיא סע ןעוו שטָאכ ריא טָאה ןוא ? ןבירשעגפיוא ָאד

 ןעניישרעד סָאװ ,שידיי ןיא קרעװ עשירַארעטיל יד ןופ המישר יד שטָאכ

 ? רָאי ןדעי

 ...רעקידנעניימ קיטכירפיוא ןוא רעטסעב רעד ןיוש ךָאד טנעז ריא ןוא
 -- עלַא זדנוא ףיוא תרכ ןופ רזג רעד ןלַאפעגסיױא ןיוש טלָאװ יו זיא

 רעטנוא -- רעדניק עקיטסייג ערעזדנוא טימ ןעמַאזוצ -- רעביירש עשידיי

 רעדָא ,קיטליגכײלג סע ןעניימ סָאװ ,ערעייא ןגעלָאק ענעי ןופ ןעּפ רעד

 זיא "תרכ, טרָאװ סָאד ביוא .ָאד ןענייז עכלעזַא ךיוא !!טכעלש רָאג
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 טָא ןיא רעדיײל סע זיא -- ןרָאװעג טדנעװעגנָא טַאװקעדַא זיא סע ןעוו
 ...ןציטָאנ יד

 -שידיי ,רימ ןציז ןטלמונַא ָאד :ןטכעלפניירַא ָאד ךיא ליוװ טָאדקענַא ןַא

 ןופ בולק ןקידנעטש ַא ןגעװ ןדער רימ ןוא י'תיסכ,, עפַאק ןיא רעביירש

 תובהלתה טימ .ביבא לת ןיא ןענעפע בורקב ןלעװ רימ סָאװ ,רעביירש-שידיי

 עשיערבעה ןטנוװָא-ןרָאטױא ףיוא ןטעברַאפ שידָאירעּפ ןלעוו רימ : ךיא גָאז

 ןרעהוצוצ ךיז ביל טָאה םוקילבוּפ-שידיי ױזַאיוו ןזייוו ייז ןוא רעביירש

 טרעפטנע ףיורעד ...ןבעלפיוא זדנוא ייב שממ ןלעװ ייז .סרעביירש וצ

 ןבעלפיוא זדנוא ייב ןלעוװ ייז :לכיימש ןקיטעמוא ןַא טימ רעוועקצוס .א
 לוק-תב ןשירעטכיד ַא ריא טָאה טָא ...ןברַאטשּפָא ייז ייב ןלעוו רימ ןוא
 ...רוג ַא רעבָא ןיוש זיא גנושעלרַאפ עלופ רעייז : קסּפ רעייא ןופ

 ןעגנירדכרוד ןענָאק ןלָאז סָאװ ,ןגיוא עכלעזַא ךָאנ ןרָאװעג ןריובעג טינ

 ליַּפשבַאש ַא זיא סע .ןגרָאמ םעד טקעדרַאפ סָאװ ,שינרעטצניפ עטולָאסבַא יד

 ...ןטייקכעלגעמ עסייוו ןוא עצרַאװש טנזיוט 64 ףיוא ןרוגיפ טנזיוט 22 טימ

 ןזָאל רימָאל זיא ,טייז רעדעי ןופ ליּפש רעד ייב ןציז סרעליּפש טנזיוט ןוא

 טנייפ טָאה עטכישעג יד .ליּפש רעד ןופ גנַאגסױא םעד ןגעוו האובנ יד
 ,שטייב ַא טימ יז טביירט ןעמ ןעוו

 ןעגנורעלקרעד ,ןליפעג-הטרח ,סעיצַאװרעסבָא ערעדנַא ערעייא עלַא

 ןשיווצ ןופ סױרַא טלַארטש סָאד ןוא ,רעקיטכירפיוא תמאב --- טפַאשביל ןיא

 טימ דלָאו תמאב ןענייז -- ןטקעיִָארּפ ןוא ןגָאלשרָאפ -- תורוש ערעייא
 רוטַארעטיל רעד ןופ רָאטקעס-שיערבעה רעד סע ףרַאד רָאנ טינ ןוא ,רעבליז
 ןפלעהוצ וליפַא םיא ףרַאד רָאטקעס-שידי רעד רָאנ ,ןריפסיוא ןדיי ייב

 ,ןעוועג טלָאװ רענעש רעבָא .וצרעד חוכ --- םשה ךורב -- ךָאנ טָאה רע ןוא
 ייוװצ ןיִא רוטַארעטיל ןייא, רעזודנוא ןופ רָאטקעס-שיערבעה רעד ןעוו

 -- טמיוזרַאפ ךס ַא טָאה רע .טריפעגסיוא ןילַא סע טלָאװ !ןכַארּפש

 .בוח ןסיורג ַא קידלוש זיא רע ןוא -- טמיוזרַאפ דיזמב

1955 
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 ""לארשי גנוי, עּפורג רעד רַאפ םַארגָארּפ ַא ןגעוו תובשחמ

 ןוא -ךןטארעטיל רעשידי רעד טָאה ,1955 יַאמ ןט24 םעד ,קיטסניד

 הביסמ עשירבח ַא טנדרַאעגניא לארשי תנידמ ןיא ןיירַאפ-ןטסילַאנרושז

 -ַארעטיל ַא ןופ -- 1954 רעבמעצעד -- הפיח ןיא ןעניישרעד םעד דובכל

 רעד ןופ ןעניישרעד סָאד .י"לארשי-גנוי, ןעמָאנ םעד טימ גנולמַאז רעשיר

 רעמערַאװ רעד קנַאד א ןרָאװעג טכעלגעמרעד זיא עבַאגסיוא רעקיזָאד

 :טניירפ יד ןופ .רַאּפשנָא רעשילַארָאמ ַא קיטייצכיילג זיא סָאװ ,ףליה

 ןײטשטַאלג בקעי ןוא סעלעיעל .א ,ווָאקנימ .ב .נ : (עדַאנַאק) וװָאדעמ ןבואר

 רעד ןיא .(לארשי) ןַאמסייו לאירבג ןוא רעוועקצוס םהרבא ;(קרָאי וינ)
 וא ןעייסע ,ןעגנולייצרעד ,רעדיל טימ טקילײטַאב ךיז ןבָאה גנולמַאז

 השמ ,רעגָאזרָאװ .ש ,ץישפיל יכדרמ ,ןאמסאב הקבר --- סעיצַארטסוליא

 ,ןַאמנזיא יבצ ,(עיזעָאּפ רעלצניר םהרבא ,ןַאמשיפ לחר ,ןירוג השמ .,ןַאמגנוי

 ןַאמגנוי השמ ,ילַאמ ַאשַאלַאמ ,(עזָארּפ) שטיוװָאניּפרַאק םהרבא ,ןייטשריב לסָאי

 ,ןעגנונעכייצ) רענגרעב לסָאי ,רענייטש בקעי ,(סעיצַאטידעמ עשירַארעטיל)

 ,(ןרוטּפלוקס ןופ סעיצקודָארּפער

 ,עּפורג רעד ןופ םירבח עטסיימ יד ןעמוקעג ןענעז הביסמ רעד וצ

 סעקינצוביק ןענעז ייז :טנַאסערעטניא ןענעז תוביס יד ןוא ; עלַא טשינ רעבָא

 רעטילימ ייב ןעוועג ןענעז ערעדנַא ,ןעײרפַאב טנָאקעג טשינ ךיז ןבָאה ,בורל

 ...טנװָא ןשירָארעטיל ַא בילוצ ןעײרפַאב טנָאקעג טשינ יאדווא ךיז ןוא

 .עווַאקישט ןוא שיטסירעטקַארַאכ

 ןגעו ךיוא -- בגא .טרָאװ ַא ןעמונעג ןבָאה עּפורג רעד ןופ םירבח

 סָאד ןרָאװעג טרעיפעג זיא קיטייצכיילג תמחמ ,לעיצעּפס ןַאמגנוי השמ

 ןוא טדערעג טָאה ןעמ .יידלומ ןופ ןטָאש ןיא,, גנולמַאז ןייז ןופ ןעניישרעד

 הירא ,רעוועקצוס םהרבא :טרָאװ א -- םירבח ערעטלע ךיוא .טריטיצער

 ךיוא ןוא .לבבורז .י ,ןייטשנרעב השמ ,לבייל לאינד ,רענַאּפ קחצי ,ירמש
 טָאה סָאד טָא ןוא טרָאװ א ןעמונעג טָאה תורוש יד ןופ רעביירש רעד

 : טגָאזעג רע

 ןופ גנוגניווצניירַא רעד ןופ רעגנעהנַא ןייק טשינ ךיא ןיב יאדווא
 רענייר ןייז זומ ןוא זיא דוסי ריא סָאװ ,רוטַארעטיל רעשירעלטסניק ַא
 ַא ןופ רקיע רעד .םַארגָארּפ ַא ןופ עקַאיײגנַאװצ רעד ןיא ,םזינַאמוה

 ןופ רעגנעהנָא ןַא רעקינייו ךָאנ רעבָא ןיב ךיא .םַארגָארּפ ןשיטילָאּפ

 טשינ קרעוו:טסנוק ןייק ןעק םַארגָארּפ ַא ןָא .םתס טײקיזָאלמַארגָארּפ
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 ןינב ןוא .ןינב זיא טסנוק ,גנוריזילַאטסירק זיא טסנוק תמחמ .ןעמוקסױרַא
 ןוא םַארגָארּפ םענעגנווועעגפיודא ןייק טשינ .םַארגָארּפ ,ןַאלּפ ןבָאה זומ
 -רעביא ןַא -- ןַאלּפ ַא טרָאפ ןוא ,ךיז ןופ םענעגנוווצעגסיורַא ןייק טשינ
 .ןרענָאיזיװ ַא ,ןרָאלק ַא ,ןטעװערַאלקעגסיױא ןַא ,ןטרעלקעגכרוד ַא ,ןטבעלעג

 ןעייטש ייז ןופ ענייא .ןעמעלבָארּפ ךס ַא ןופ דנַאל ַא זיא לארשי תנידמ
 ןוא :רוטלוק יד ןוא ןעפ ץיפש ןפיוא ערעדנַא ןוא רעסעמ ץיפש ןפיוא

 ןפיוא זױלב םשה ךורב ןעייטש לארשי תנידמ ןיא ןעמעלכָארּפ-ךַארּפש

 ,ףרַאש --- יו ייס רעבָא .ןעפ ץימש

 עכעלטע עטצעל יד ןופ ףױלרַאפ ןיא ,לארשי תנידמ ןיא ןעוועג

 ,סעפורג עקידנפַאש ןוא עקידנביירש-שידיי לָאמ עכעלטע ,רָאי קילדנעצ

 ,וװ ,זַא ןוא ייירד,, ,''ייווצ,, ,י'סנייא ,, :ןטפירשטייצ ןבעגעגסױרַא ךיוא ןבָאה
 .ןטייצ ערעדנַא ןעוועג ןענעז סָאד רעבַא ,דנַא ןוא ייקירב יד,, ,'"סרעזנוא

 יד ."טלעוו ענטעגנַאגרַאט,, ןגָאז טשינ ליו ךיא .טלעװ עקידרעירפ ַא

 -עטסנָאק רעד וצ ךעלנע טשינ ןיטולחל -- קלאפ ןשידיי ןופ עיצַאלעטסנָאק

 -- עיצַאלעטסנָאק עכעלכַארּפש יד ךיוא אליממ ןוא .טנייה -- עיצַאל

 ,שרעדנַא ןיטולחל

 ןופ עדַאיעלּפ עסיורג רָאג ַא לארשי תנידמ ןיא ןַארַאפ ךיוא זיא טנייה

 ,אתורכח יד ָא-טָא .עקידרעירפ עלַא ןופ עטסערג יד רשפא .סרעפאש-שידיי

 לסיב ַא ןליפַא לייוורעד -- טריזינַאגרָא זיא ,ןעמענ 120 ךרע ןַא טלייצ סָאװ

 ןיא ןיירַאפ-ןטסילַאנרושז ןוא -ןטַארעטיל ןשידיי ןיא -- טריזינַאגרָא ךעלזיול

 .םרירטסעקרָא טשינ רעבָא ,לַאפ ןטסעב ןיא -- טריזינַאגרָא ,לארשי תנידמ

 עפורג רעצנַאג רעד ןופ רימ ןלעװ -- ןריציפילַאװק וצ טשינ ידכ ןוא
 סָאװ ,ןעמָאנ ַא ,חוכיוו ןדעי רעביא טייטש סָאװ ,ןעמָאנ ןייא זיולב ןפורנָא

 -- רוטַארעטיל רעשידי רעד ןופ עטכישעג קיטש קידנטכייל ַא זיא
 טָא טימ ןזייא ןוא לָאטש ןוא לדיײא ןוא לכָאנ טייטש רע ןוא .יקסניפ דוד

 .עדַאיעלּפ רעכיירלַאצ רעד

 -עגנָא טציא רימ ןבָאה ריא ףיוא ןוא -- עּפורג עגנוי ַא ךיוא ןַארַאפ

 טפור יז ןוא ."לארשי גנוי, ךיז טפור יז ןוא -- עמ:ירּפ רעזדנוא טלעטש
 עּפורג יד ָא-טָא .רעוועקצוס םהרבא ןופ וויטַאיציניא רעד קנַאד ַא ױזַא ךיז

 ןיא רעמ .,עיצַאזינַאגרָא ןופ גנוטכיר רעד ןיא רעקינייו ןעגנואימַאב טכַאמ

 ,עיצַארטסעקרָא ןופ גנוטכיר רעד
 ןףיױש ייז טָאה ןוא ,ןבָאה דלַאב רָאג עפורג יד טָא טעוװ יאדווא

 ךיוא ןוא קיטַאמעט ןופ ןעמעלבַארּפ ןוא ליטס ןופ ןוא חסונ ןופ ןעמעלבָארּפ
 גנולעטש ןעמענ רעבָא יז זומ ןטשרע עמַאס םוצ .ןעמעלבָארּפ עשיגָאלָאעדיא

 טייטש ּפָאק רעד ווו -- ןסיוו דלָאב יז זומ ָאד .םעלבָארּפ-ןכַארּפש םוצ
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 םַארנָארּפ -ךַארּפש ריא ןוא ,ןלַאפעצ דלַאב רָאג ךיז יז טעװ טסיזַא ...ריא
 -- עּפורג רעשירעלטסניק ַא ןופ םַארגָארּפ רעדעי יװ -- ןסקַאװסױרַא זומ

 :סױרַא טשינ ךיוא ןוא ןעגנוווצעגפיורַא טשינ .ץרַאה םענעגייא םעד ןופ

 ,טריזילַאטסירקסיױא ןוא טרעלקעגכרוד ךעלרעניא רָאנ -- ןעגנוווצעג

 טרעװ סָאװ ,ןדיי ייב רוטַארעטיל רעד ןופ דמעמ ןקיטנייה םעד ןיא
 שידיי ,שיערבעה :תונושל יירד ןיא ןפַאשעג וויטיזָאּפ ךיוא ןוא וויטיניפעד

 !גנוקיטכערַאב ריא ןוא טרָא ריא יילארשי גנוי,, עּפורג יד טָאה ,שילגנע ןוא

 ןוא ןעלדנַאװרַאפ ,ץרַאה שידיי ַא טימ ,ףרַאד יז סָאװ ,גנוקיטכערַאב יד טָא

 .סַארגָארּפ ַא וצ ןעיובסיוא
 ןרעפיצ טימ ןענעכיײצַאב טשינ םַארגָארּפ םעד ןופ רדס םעד רימָאל

 ןענעכיײצַאב רדס םעד רימָאל -- תיב ףלא ןופ תויתוא טימ טשינ ךיוא ןוא

 ...ךעלדנרעטש טימ

 טרירגעטניא .שירעפעש שירעלטסניק ןייז :לדנרעטש עטשרע סָאד
 -עטיל רעשידיי רעקירעי-רעטרעדנוה רעד ןופ סעיצידַארט עטסנעש יד טימ

 ,רוטָאר
 ןוא רעויטקַא רעד ןופ םצע םעד טימ :לדנרעטש עטייווצ סָאד

 קיטומ ןטלַאה ןוא ךַאװ ןטלַאה -- עּפורג רעד ןופ ץנעטסיזקע רעשירעפעש

 ןופ -- טלעװ רעד רָאג רעביא ןרעטנעצ עשירַארעטיל-שידיי עסיורג יד

 םעד זיב ,ןדי טנזױט קיצכעז ןעניוו סע ווו ,טנעניטנָאק ןשילַארטסיױא

 ןדיי ליפיזַא לָאמ טרעדנוה ןעניווװ סע וװ ,טנעניטנָאק ןשינַאקירעמַא

 עפורג רעד ןופ לייט רעסיוועג ַא טעוו יאדווא :לדנרעטש עטירד סָאד

 ןַא רעבָא טעוו ױזַא טקנוּפ .שידיי ןיא רָאנ שירעפעש ןביילב לארשייגנוי

 םעד ףיוא .שיערבעה ןיא יא ןוא שידיי ןיא יא ןביירש לייט רערעדנַא
 וליפַא ןעניז ןסיוועג ַא ןיא ,ןייז ךישממ לארשי-גנוי עּפורג יד טעװ ןפוא

 ןפַאשעג ןבָאה סָאװ ,רעקיסַאלק ערעזדנוא ןופ עיצידַארט עסיורג יד ,ןעיײנַאב
 ענעדלָאג ייווצ יד ןשיווצ גניר-דניב ַא ןייז ךיוא ףרַאד יז .תונושל עדייב ןיא

 רוטַארעטיל :דנַאב-זדלַאה ןופ ,רעשידיי רעד ןוא רעשיערבעה רעד ,ןטייק
 ,ןדיי ייב

 ןיא ןוא תומכ ןיא ןסקַאװ ףרַאד עּפורג יד :לדנרעטש עטרעפ סָאד

 טשינ ךָאנ ךס ַא ,ךס ַא ןַארַאפ .בוח ןלַאנָאיצַאנ ריא ןעקנעדעג ןוא תוכיא
 ןבירשעגפיוא ןענעק סָאװ ,ןדיי ייב רוטַארעטיל רעד ןיא קרעוו ענעריובעג
 ףרַאד ןעמ זַא ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז ױזַא זיא ךַאז יד .ששידיי ןיא רָאנ ןרעוו
 ,ןדנירגַאב טשינרָאג סָאד

 דוע :למיה-שמוח ןופ לדנרעטש ַא זיא לדנרעטש עטפניפ סָאד ןוא

 !לודג םויה
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 ביבא לת ןיא תיבה תכונח א

 ,םילהת ןופ םיקוסּפ עטשרע יד ןופ עזַארפַארַאּפ ַא טימ ןביוהנָא רימָאל

 ,טָאג ךיד ביוהרעד ךיא !שידיי...ל תיבה תכונח ריש רומזמ :ל לטיּפַאק

 עגולקמוא ...עניימ טיירפרעד טשינ ןוא .טכירעגפיוא ךימ טסָאה םורָאװ

 .רעטייוו ױזַא ןוא ...רימ רעביא ...סרענגעק
 -ײשַאב ַא ףיוא ,ביבא לת ןיא זיא 1956 יַאמ ןט3 םעד ,קיטשרענָאד

 תיבה תכונח ַא ןעמוקעגרָאפ טניירפ ןוא םירכח ןופ זיירק ַא ןיא ,ןפוא םענעד

 ןוא -ןטַארעטיל רעשידיי רעד סָאװ ,לָאקָאל םענעגייא ,םענעדײשַאב ַא ןופ
 תיב ַא ןיא טפיוקעגנייא ךיז טָאה לארשי תנידמ ןיא ןיירַאפ"ןטסילאנרושז
 ןופ רעפיצ יד .25 רעמונ סַאג-וה בד רעד ףיוא ,ביבא לת ןיא ,ףתושמ

 ןופ דנו ענ רָאי 25 יד ןופ לָאבמיס ַא יא ןוא לָאפוצ א יא זיא '25,, זיוה
 רעד ךיוא .לארשי ץרא ןיא סערדַא םענעגייא ןַא ןָא -- ןיירַאפ ןקיזָאד םעד

 רעטשרעטנוא רעד זיולב טרעיינ ,ץַאלַאּפ ןייק טשינ זיא סערדַא רעקיטציא
 יד וצ טנעָאנ ,ביבא לת ןופ טנגעג ןטסעב ןיא זיוה קיקָאטשריפ ַא ןופ לייט

 רעד עכלעוו טימ ,ךעלריטַאנ עשיערבעה ,סעיצוטיטסניא-רוטלוק עטסיימ

 ןכעלרעדירב ןיא ןבעל רעטייו ליו ןוא טכעלעג טָאה ןיײרַאפ-ןטַארעטיל

 רעשיסַאלק רעד ןופ ןעניז ןיא טייקכעלרעדירב יד ןרעטיירבסיוא ןוא םולש
 רעד ןופ רעקיסַאלק ריפ יד ןופ האווצ ךיוא ןוא השורי זיא סָאװ ,עיצידַארט
 ,עלעדנעמ :רָאי קיצעביז עטצעל יד ןופ רוטַארעטיל רעשיערבעה-שידיי

 ,קילַאיב ,םכילע םולש ,ץרּפ

 לת ןיא ןײרַאפ-ןטַארעטיל ןשידיי םעד רַאפ זיא לַאקָאל רענעגייא ןַא

 עקיטציא זיב יד ןופ ענייק ןוא .גנַאל ןופ ןיוש םולח ַא ןזעוועג ביבַא
 טשינ טציא זיב זיא םולח רעד סָאװ ,קידלוש טשינ זיא ןעגנוטלַאװרַאפ
 וצ טשינ זיא גנוטלַאװרַאפ עקיטציא יד יװ טקנוּפ ,טייקכעלקריוו ןרָאװעג

 ,טײהרָאוו ַא ןרָאװעג םולח רעד זיא ץנעדַאק ריא ןיא טקנוּפ סָאװ ,ןעמיר
 -סיוא ןרָאװעג ןענעז סָאװ ,ןטייהנגעלעג עקיצניג ןופ ףערטפיונוצ ,ןלַאפוצ
 טימ ןפורעגּפָא ךיז טָאה רעטשרע רעד -- הכרבה לע ודמעי הלאו ,טצונעג

 לשיפ טסילעוָאנ ןוא גרוטַאמַארד רעטמירַאב רעד גָארטײב ןשירבח ַא

 םורַא רעוט יד טקריוועגטימ קרַאטש ןבָאה רעטייוו .קרָאי וינ ןופ ָאקמיב
 ,קיווייל .ה --- קרָאי וינ ןיא סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי ןוא טעטימָאק-רעטעברַא
 רעטכָאט יד ךיז טָאה ןפורעגּפָא .יקסנישטַאבַאט .,זעב ,ןַאמזיּפש ,טַאּפ בקעי
 ןיא ךיוא ןוא זירַאּפ ןופ קינדעימ .א רעלעטשטפירש רעד ,לייז ןויבצ ןופ
 רעד ןרעוו טלמַאזעג ךָאנ טעװ ןוא ןרָאװעג טלמַאזעג ןיוש זיא אפוג דנַאל
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 ןייק טלעװ רעקידניז רעקיזָאד רעד ןיא ןעק םיא ןָא סָאװ ,רמוח רענעדלָאג

 ,לארשי ץרא ןיא טשינ וליּפַא ...לעוּפה לא חוכה ןמ סױרַא טשינ ךַאז םוש

 ןפָא ןגָאז וצ יירפ רימ ןענעז -- טמוק קנַאד ַא ןעמעוו טקנַאדעגּפָא

 ,טייהנגעלעג רעד וצ רעטרעוו רַאּפ ַא

 ןופ עזַארפַארַאּפ ַא טימ רעטרעװ עקיזָאד יד ןביוהעגנָא ןבָאה רימ

 םעד טימ ןטיברַאפ ייטנייפ,, טרָאװ סָאד טרָאד ןבָאה רימ .םילהת לטיּפַאק ַא

 טימעג גנירג ַא טימ ןוטעג סע ןבָאה רימ .'"סרענגעק עגולקמוא,, טרָאװ

 ןענעז סרענגעק עגולקמוא עקיזָאד יד לייוו סנטשרע .םימעט ייווצ תמחמ

 ןוא ןרָאא עטצעל יד טניז דנַאל ןיא ןרָאװעג טרענימעג קרַאטש ןיוש
 געלל טקעיבָא ןַא דנַאל ןיא ָאד גָאטוצטנייה ןיוש ןענעז ייז לייוו ,סנטייווצ

 לארשי תנידמ ןיא טנייה ָאד טמוק ץימע זַא .ןגיוא סנעמעלַא ןיא שממ סלקלו

 -- סרעפַאש-שידיי יד ףיוא רעדָא ,שידיי ףיוא ףירגנַא ןשיאנק ַא טימ סױרַא

 זיא סע .טלעװ רענעסעגרַאפ ַא ןופ גנילשזדנָאלב ַא יװ ןָא םיא ןעמ טקוק

 טשינ ןוא שרעדנַא סיּפע רָאג ןביירש וצ ןעּפיץיּפש ןפיוא ןגעלעג ןיוש רימ
 -בוט-םוי ןצונ רימ ןלעװ --- בוט םוי ךָאד זיא סע רעבָא ,ייטלעוו ענעסעגרַאפ.,

 .רעטרעוו עקיד
 120 םורַא טלייצ לארשי תנידמ ןיא ןײרַאפ-ןטַארעטיל רעשידיי רעד

 "יב עטסנרע 25 עטקורדענּפָא :זיא םוירעטירק:-דילגטימ ןייז .רעדילגטימ

 ןייא תוחּפה לכל רעדָא ,שידיי ןיא ןטפירשטייצ רעדָא ,ןעגנוטייצ ןיא ןגָארט

 טימ ןעמונעגנָא סע טָאה רוטַארעטיל יד סָאװ ,שידיי ןיא קרעוװ שירַארעטיל

 ןבילקעגפיוא לארשי תנידמ ןיא ךיז ןבָאה יוװוַא טָא .טסנרע ןצנַאג םעד

 ,טציא ןלעוו ייז ןוא --- ןטלָאװ סע ןעוו רעבָא .ןיירַאפ ןיא עריא 120 םורַא
 עקירעביא עלַא ךיוא ןענַאטשעגוצ -- טייקיטעט רעטרעטיירברַאפ ַא ייב

 ,לארׂשי תנידמ ןיא רעביירש-שידיי עויטקַא טציא ךָאנ רעדָא ,ענעזעוועג

 ,תוכייא ןיא ןסקַאװ קרַאטש לָאצ יד טעוװו

 סָאװ ,רעדילגטימ עלַא ןופ ןעמענ יד ןענעכערסיוא טשינ ןענעק רימ
 ןלעו רימ .לארשי תנידמ ןיא ןיירַאפ ןטַארעטיל ןשידיי םוצ ןעגנַאלַאב

 : גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ רעדילגטימ עקיטציא יד זיולב ןענעכערסיוא רעבירעד
 דילגטימ-ןרע רעקידנעטש ַא םױבטסַאמ לאוי ,טנעדיזערּפ-ןרע זיא יקסניּפ דוד

 ,םוידיזערּפ םוצ ןעגנַאלַאב ןינַאצ .מ ,רעוועקצוס םהרבא ,גנוטלַאוװרַאפ רעד ןופ

 ,מ .א ,וָאלרעּפ קחצי ,ןַאמסָארג השמ ,יקסוטרַא .י :גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא

 רעביירש רעד ןוא רענאּפ קחצי ,ירמש הירא ,ןייטשניבור ןבואר ,סקופ
 .תורוש יד ןופ

 םינפוא עלַא ףיוא טָאה רע ?ןוטעג טציא זיב ןיירַאפ רעד טָאה סָאװ
 ןוא לארשי ץרא ןיא טרָאװ עשירַארעטיל עשידיי סָאד טריטנעזערּפער



 5207 ןָאקיסקעל ןיימ

 רֶע טָאה ,טפַאשנטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןסערעטניא יד טריטנעזערּפער
 ןקידלארשי:תנידמ ןיא טגָאז ןעמ יוװ --- זוחא האמ טליפרעד עבַאגפיוא ןייז

 -טלעג רעכעלרעייפ רעד ייב רימָאל ןוא .טשינ לָאמַא ןוא ָאי לָאמַא ? שידיי

 לסיבַא לָאמעלַא טָאה סָאד סָאוװ -- ןטכענ ןגעוו רעקינייװ סָאװ ןדער טייהנג

 סָאד סָאװ ,ןגרָאמ ןגעו ןדער רערעמ רימָאל ןוא ...ךיז ןיא ףָאטשרעױז

 ,ךיז ןיא םולח ןעיולב ןופ תוקיתמ לסיבַא לָאמעלַא טָאה

 יד ייב טנַאטנעזערּפער רעקידלארשי רעד טָאה קירוצ טייצ ַא טימ

 םעניילק ןקיזָאד םעד ןופ עלָאר רעד ןגעוו ןוטעג םולח ַא י'סנשיענ דעטיינוי,,

 דנַאל סָאד טָא :רע טָאה טגָאזעג ןווא .ןבעל ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןיא דנַאל

 טנעדיצקַא ןטנעָאנ ןוא טנעירָא ןטנעַאנ ןשיווצ קירב ַא ןייז טעװ ןוא ףרַאד

 -- -- ברעמ ןוא חרומ ןשיווצ ןעניז ןטסטיירב ןיא קירב ַא םורַא ױזַא ןוא

 ךַאד םענעגייא ןַא טימ טציא -- םעד רַאפ רימ ןעמולח עלָאר עכעלנע ןַא

 ןשידיי -- ןטרידנופ סיפ יד רעטנוא קירב רענעגייא ןַא ןוא ּפָאק ןרעביא

 רעד ןשיװצ קירב ַא ןייז ףרַאד רע .לארשי תנידמ ןיא ןיירָאפ-ןטַארעטיל

 ןיא רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןוא תוצופת יד ןיא ןדיי ייב רוטַארעטיל

 זיא סע ביוא ןוא ,שיערבעה ןוא שידיי ןשיווצ קירב ַא ךיוא ,לארשי תנידמ

 ַא ָאד זיא ייווצ יד ןשיווצ זַא ,ןמיס ַא רשפא ךָאד זיא --- קירב ַא קיטיונ

 ,טרָאװ ַאזַא רעדלעוו ןוא רעדלעפ עטסוּפ עלַא ףיוא ! םוהת ַא הלילח ? םוהת

 ידַאװ םעד טָא רעביא ןוא ..ייווצ יד ןשיווצ ָאד טרָאפ זיא ידַאוו ַא רעבכָא
 ַא ידַאװ ַאא טרעװ ןטייצ עשימרוטש ןיא םורָאװ .קירב א ןעמ ףרַאד

 עכלעזא טימ .קירב ַא טימ טיײרגרַאפ ןייז לָאמעלַא ןעמ ףרַאד .םוהת לקיטש

 ,לופ לארשי ץרא זיא ןקירב עוויטנעווערּפ

 םיופוא עלערוטלוק ןוא עלַאגעל עלַא ףיוא ףרַאד ןייראפ-רעביירש רעד
 רעסיורג רעד ןיא רוטארעטיל רעשידיי רעסיורג רעד זגעוו ןסיוו סָאד ןגארט

 םייב זיא ןסיוו סָאד טָא םוראוו .ןיירא טלעוו רעשירָארעטיל רעשיערכעה

 טשינ לטוז דיא .בעוועג ןיּפש ַא ןיפ םעדאפ ַא יו ןיד יוזא גאט ןקיטנייה

 א ריִמ טײה טלמונא ַאד :טראוו ןפיוא ריִמ טביולג רעכָא ,זעמָאנ ןייק זפורנָא

 ,אליעלו אליעל םיא ןופ טלאה ךיא סָאװ ,רעביירש רעשיערבעה רעסיורג

 רֶט טָאה ראי קיסיירד ןיוש זא ,זזעווטג הדומ ומות יפל חיסמ א יװ שממ

 זיא ראי קיסיירד עקיזַאד יד ןיז ווא ...לכיב שידיי זייק טנעיילעג טשינ

 ,טיזטאפ ןיפ םעריט א שממ ןעמוקעגפיוא רוטארעטיל רעד טא ןיא דאד

 יו טקנוּפ ,סנייז דאד זיא ץלַא סָאד ןוא --- ייסע ,עמארד רעשיטעָאּפ ,עזָארּפ

 ןעוו ןוא .ןופרעד טשינ טסייוו רע רָאנ ,סרעזדנוא ןענעז קרעוװ ןייז ןוא רע

 רעמ טשינ ןוטפיוא -- לוגליג םעיינ ןייז ןיא --- לָאז ןיירַאפ-רעביײרש רעד
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 רעשידיי רעד ןגעוו רעביירש ןטנָאמרעדמוא-טנָאמרעד םעד ןרימרָאפניא יו

 .רעמ ליפ ןוטפיוא ףרַאד רע .ןוטעגפיוא ךסַא ןיוש רע טלָאװ ,רוטַארעטיל

 קירב ַא .סַאג-טייז-ןייא ןייק טשינ ךעלטנייװעג זיא קירב ַא רעבָא

 וצ ןייז ךיוא טעװ ןיירַאפ ןופ עבַאגפיוא יד ןוא .קירוצ ןוא ןיהַא טריפ

 רעד וצ רוטַארעטיל-רעדורב עשיערבעה יד םינפוא עלַא ףיוא ןרעטנענרעד

 ףןָאטוצפיוא ךסַא רעיײז ָאד זיא טיבעג םעד ףיוא ךיוא םורָאװ .רעשידיי

 םעד ןיא ןענַאהרַאפ .שממ םינּפ לא םינּפ ןשינעגעגַאב יד עקַאט סנטשרע

 ךיז ןבָאה סָאװ ,רעביירש עשידיי ןוא עשיערבעה עטמירַאב ץנַאג דנַאל

 רפס לא רפס רָאנ ךיז ןענעק .ןעזעג טשינ םינּפ לא םינּפ לָאמנייק שממ

 רימ יװ --- ןוא .םינּפ לא םינּפ ןענעק גנירג ױזַא ךיז ןענעק ייז שטָאכ --

 וליפא עלָאר עסיורג ַא ןענעגעגַאב ךיז עכעלנעזרעּפ סָאד טליּפש --- ןסייוו

 רענַאמוה רעד ןיא ןכש לכמ ,קיטילָאּפ רעד ןופ טסנוק רעמַאזיורג רעד ןיא

 ןיא ןיא המכו המכ תחא לע ןוא רוטַארעטיל זיא ןעמָאנ ריא סָאװ ,טסנוק

 ...תונושל ייווצ ןוא רוטַארעטיל

 ךָאד ןענעז ןיירַאפ-רעבײרש םעד ןופ ןטכילפ עקירעביא עלַא ןוא

 -עגּפָא רעגנעל טשינ ייז ףיוא ךיז ןבָאה רימ זַא ,ךעלדנעטשרַאפבלעז ױזַא

 עשימָאנָאקע -- דנַאל ןיא רעביירש ןשידיי ןופ ץנַאטנעזערּפער :טלעטש

 םירבח-רעביירש עשידיי וצ טפַאשטניײרּפטסַאג --- ךעלגעמ וװ ןוא ןעוו ,ףליה

 "שידי -- ןעגנומענרעטנוא עשירַארעטיל עקידנעטש -- דנַאלסיוא ןופ

 ןורחא ,ןורחא ןוא -- תוצופת לכ ןופ סעבַאגסיוא-שידיי עלַא ןופ לַאזנעייל

 ."לארשי גנוי, עּפורג רעד ןופ גנורילומיטס : ביבח

 ןופ ןזַארפ-ריפניירַא יד ןסייה סע יווװ) י!ןעלבמַאערּפ,, יד ןענעז סָאד טָא

 ןופ (''סנשיענ דעטיינוי, יד ןופ טוטַאטס םעד ךיוא ןוא ןטוטַאטס עקיטכיוו

 ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל ןשידיי ןטיינַאב םעד ןופ םַארגָארּפ םעד

 הריד רענעגייא ןַא ןופ סָאבעלַאב ַא ןרעוו ןייז וצ לארשי תנידמ ןיא ןיירַאפ

 .ביבא לת עילָאּפָארטעמ רעד ןיא

 ןכַאמ טשינ ןעמ ףרַאד געט עקידלרוג עקיזָאד יד ןיא יװ ױזַא ןוא

 ןוא -- ןצנַאג ןיא ןדיימסיוא טשינ ייז שטָאכ --- םיבוט-םוי עגנַאל ןייק

 ןיש רימָאל ,רעצרוק ַא ןוא רענעדײשַאב ַא ןזעוועג זיא תיבה תכונח רעד

 :ןגָאז דלַאב

 רעד רַאפ טעברַא רעקידרעּפכורפ ןוא רעקידלזמ ַא וצ !ךָאוװ טוג --

 ןדיי יב רוטַארעטיל רעד רַאפ ןוא לארשי תנידמ ןיא רוטַארעטיל רעשידיי

 !טלעװ רעד רָאג ןיא

 1956 יַאמ ןט5
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 ה

 סרעביירש ןופ המישר תיב-ףלא ןַא

 ,עשידײי

 ,עשיערבעה-שידיי
 ,עשידיי-שיערבעה
 ,ןעניוװ סָאוו
 ,טניוועג ןבָאה רעדַא
 ,לארשי ץרא ןיא
 .לארשי תנידמ -- טציא

 טלעטשעגפיונוצ

 .ןסיװעג ןוא ןסיו ןטסעב רעזדנוא טיול

 (*= ?דנרעטש א טימ טנכײצַאב ןעמענ

 .?יפַארּפ ןעּפ ןרעדנוזַאב ַא ךוב םעד ןיא ןבָאה

: * * 

 סלַא טנַאקַאב רעירפ ךָאנ ,טעזלע הדוהי :רעירפ -- עדיבא הדוהי 6

 סרעשרָאפ ןוא טרעלמַאז עטסטנַאקַאב יד ןופ רענייא ,קינטָאלז הדוהי

 .רָאלקלָאפ ןשידיי ןופ

 עטצעל, יד ןיא רוטַארעטיל רעשיערבעה ןגעוו ןעייסע -- כושיבא י ס

 -רוטַארעטיל ,טסיעסע ןשיערבעה ןטנַאקַאב ןופ םינָאדועסּפ .י'סעיינ

 ,םינזאמ ,בירעמ : רעטעברַאטימ .ןַאמרעבאלג-עובלג עשוהי רעקיטירק

 עשידיי עכעלטפַאשנסיװ ףיוא ןעייסע ערעלוּפָאּפ --- יקסמַארבא .ד ' 6

 .טעטיזרעווינוא רעשיערבעה רעד ןיא רעקעטָאילביב .סעמעט

 רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ ןעייסע -- לעדורירעלדא םולש 8

 ,גנוגעווַאב רעטעברַא

 (* ךַאברעױא לחר 6

 ןליוּפ ,אוועיארג ןיא 1888 רָאי ןיא ןריובעג --- רגנבסלוא לאונמע 6

 -עמָאּפ עטיור ,ןעלדנַאמ ןוא סעקניזָאר : רָאלקלָאפ ןשידיי ןופ ןעגנולמַאז

 ןגעו ןעייסע .שיערכעה ףיוא עטנַאד ןופ רעצעזרעביא .ַא .א ןצנַאר

 ,םילשורי ןיא טניווו .שידיי ןיא .ַא .א חרזמ ןטייוו ןופ ןרוטַארעטיל

 ןלױּפ ןופ הלוע רעיינ .רעטכיד --- ןאוויא שרעה ףלָאװ 6
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 טייקכעלגעטיגָאט רעד ןופ ןענַאטעלעפ עלעוטקַא -- ןַאמלדייא דוד

 רעדליב-סנבעל סרעדנוזַאב ; עילָאּפָארטעמ רעקידלארשי:-תנידמ רעד ןיא
 לופ -- ןושל ןייז ,תוילג גוזמ ןופ סענעצס עשימָאק ,ןטכירעג יד ןופ

 עשידיי יד .םָאידיא-שידיי ןקידלארשי ץרא ןשיפיצעּפס םעד טימ
 יד ןיא שיטַאמעטסיס טביירש .רעביא טפָא םיא טקורד עסערּפ-טלעוו
 "סעיינ עטצעל,

 עשיערבעה ךיוא ןוא עשידיי ןיא טביירש .ןגַארפ-גָאט --- גרעבנעזייא ;י
 ,ןעגנוטייצ

 (* ןַאמנזייא יבצ

 -ורג עטשרע יד ןיא ויטקַא קרַאטש ןזעוועג .רעטכיד -- ןעזייא החמש 6

 -- רעדיל ענייז ןיא ,לארשי ץרא ןיא רעביירש-שידיי ןופ ןעגנוריּפ

 ,דנַאל ןשידיי ןופ רוטַאנ רעד ןופ :ףמַאק ןוא ןבעל ןשידיי ןופ ןוויטָאמ

 ןבָאה ,1958 רַאונַאי ,גָאט-ןריובעג ןט60 ןייז וצ טנוװָא ןשירַארעטיל ןיא

 ,לעגראש יבצ בקעי ,סיל םהרבא ,סקופ .מ .א :ןעמונעג לײטנָא
 ,יקצעליב .ח .י

 (* דנַארנכיײא רעזייל

 ןטסילַאנרושז עטסטנַאקַאב יד ןופ רענייא רעירפ --- ןוני-ןַאמלעדניא השמ 8

 דסומ ,, ןיא רָאטקַאדער גנַאל-ןרָאי ,טנייה,, ןיא טעברַאעג .עשרַאװ ןיא
 ,םילשורי ןיא קילַאיב

 עטצעל, -- סעמעט עשיניצידעמ ףיוא ןעלקיטרַא --- םיובלא םייח .רד
 ,"סעיינ

 תנידמ ןיא ןוא ןלױּפ ןיא ןבעל ןופ ןעגנולייצרעד -- יעלָא רזעילא
 ,לארשי

 (* יָצלֶא יכדרמ

 רעשידיי רעד ןופ ןלייז יד ןופ ;"אבא בר, ןופ רבחמ -- יכנא .י .}

 69 וצ זיא רע ןעוו ,1947-1924 לארשי ץרא ןיא טניוװעג .רוטַארעטיל
 ,ביבא לת ןטימ ןיא םלוע תיב ןטלַא ןפיוא קיבייא טור .ןברָאטשעג רָאי

 ,קילַאיב רבק ןופ טנעָאנ

 (* תרפא לארשי

 (*= יקסוטרַא רכששי

 (* שא םולש

 עשימָאנָאקע ןוא עשיטילָאּפ ףיוא ןעלקיטרַא -- רעדַאב ןנחוי .רד
 ."סעיינ עטצעל,, ןיא שיטַאמעטסיס טביירש .סעמעט עקידלארשי-ץרא
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 (* יקסווָאקישזָאב היבוט

 -רעדָאמ רעד ןגעוו ןעלקיטרַא עכעלטּפַאשנסיװ-רעלוּפָאּפ --- לעלָאב ןתנ

 -סױרַא ןוא םָאטַא ןיא גנוגנירדניירַא ןופ טרעדנוהרָאי ןיא קינכעט רענ

 ."סעיינ עטצעל,, ןיא קידנעטש .סָאמסָאק ןיא גנוגנירד

 (* קָאסַאב השמ

 רעד ןופ טמַאטש ."לארשי גנוי, עּפורג רעד ןופ -- ןַאמסַאב הקבר

 עשיריל .דנַאל ןיא ןעמוקעג ,1945 רָאי ןיא ,20 עריא וצ .עטיל

 :טנעמגַארפ ַא זיא טָא .ןירעטכיד

 ,ןענייוו ךיז טסולגרַאּפ שטנעמ ַא -- טפערט

 ,זױה ןיא קיטעמוא םיא טרעוו
 ןעניילפ עליטשש יד וצ רע טייג

 .סױרַא ןייועג ליטש ןייז טימ

 ןעילפ לגייפ סעטַאשט רע טעז

 ,וז רעד וצ רעזדלעה יד טימ
 -- ןעילב ןעגנַאז עניד רע טרעה

 .טפרעד רעכעליירפ םיא טרעוו

 -נעסייו .מ .י ןיא טעברַאעגטימ ,ןעגנולייצרעד -- ןַאבַארַאב םהרבא

 .עזָארּפ גנולמַאז ַא ןכעגעגסױרַא טרָאד .עשרַאװ ןיא ןטפירשטייצ סגרעב

 (* קילַאיב .נ ,ח

 = גרעבזיב סחניפ

 -ילער ןיא סרעדנוזַאב ,טסילַאנרושז רעטרימרָאפניא-טוג --- ןייב לבייל

 ;עשרַאװ ,'סערּפסקע רעודנוא,, לָאמַא .דנַאל ןיא ןבעל ןופ רָאטקעס ןזעיג

 ."סעיינ עטצעל,, ןיא טימ טעברַא

 (* יקצעליב .ח .י

 (* יקצעניב חסּפ

 (* ןייטשריב לסָאי

 .עטכישעג רעשידיי ןופ טיבעג ןפיוא ןעגנושרָאפ --- לַאטנעמולב ןמחנ .רד
 ןטירד ןופ טיבעג ןפיוא ןטעברַא עלַאטנעמַאדנופ .רעכיב ןופ רבחמ

 ,םשו די ןיא טעברַא .ןברוח

 עיר ַא ןבעגעגסױרַא .רעלייצרעד ןוא רעטכיד --- ירופצ-יילב םהרבא

 .רענדער רעטוג ,טזיירעג ליפ .עיזעָאּפ ןוא עזָארּפ ןעגנולמַאז עניילק

 שידיי ןיא רעכיב ןבירשעג טָאה ןוירוג ןב ךיוא ,ָאי -- ןוירוג ןב דוד

 ,טלעוו רעד רָאג רעביא ןעגנוטייצ עשידיי ךסַא ןיא רדסכ טביירש ןוא
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 ןבירשעג טָאה לארשי תנידמ ןופ טנעדיזערּפ רעד ךיוא --- יבצ ןב קחצי 6
 דוד טימ ןעמַאזוצ) ,דנַאל םעד ןגעוו שידיי ןיא רעכיב עלַאטנעמַאדנופ

 .(ןוירוג ןב

 -מירַאב .ביבא לת ןיא ןברָאטשעג 1922 ,עיבַארַאסעב 1870 -- ןויצ ןב .ש 6
 .שידיי ןיא ךיוא ןבירשעג ,רעלייצרעד רעשיערבעה רעט

 עימָאנָאקע ןוא קיטילָאּפ רעד ןגעוו ןעייסע -- רעגרעב לצרעה .רד 6

 -עטסיס טביירש .יייאּפמ רעד ןופ --- טקנוּפדנַאטש ,לארשי תנידמ ןופ

 רעביא ןלַאנרושז עשידיי ןיא ךיוא ןוא ייסעיינ עטצעל,, יד ןיא שיטַאמ

 ,טלעוו רעד רָאג

 (* יקסנילרעב המלש 6

 טניווװעג ןרָאי ,טזיירעג ליפ ,רעטכיד רעשיריל -- לייז ןַאמרעב םוחנת 6
 ,לארשי תנידמ ןיא ןברָאטשעג ,עקיסקעמ ןיא

 ןעייסע עשיפָאזָאליפ ,סעמעָאּפ עשיטַאמַארד -- ןייטשנרעב ןָאעל .רד 6

 ןקידלארשי ןופ רָאטקעריד .,רעקיטַאמעטַאמ --- דַארג ןשימעדַאקַא ןופ

 ,סערגנָאק-טלעוו ןשידיי ןופ ליײטּפָא

 (* שטיווָאקרעב .ד .' 6

 עלעוטקַא ןופ רָאטַאטנעמָאק ,טסינָאטעלעּפ ,טסילַאנרושז -- טארב קחצי 6
 ןעמעלבָארּפלארשי תנידמ טימ תוכייש ןיא ןשינעעשעג עשיטילָאּפ

 | ,"סעיינ עטצעל,, ןיא קידנעטש

 ,ןוויטָאמ עלַאנָאיצַאנ ןוא עלַאיצַאס .ןירעטכיד -- ןַאמרעטוג עטוג 6

 גנולמַאז ַא ןבעגעגסױרַא .םרָאפ רעד ןיא קיטייצטנייה ךָאד ןוא קידתוטשּפ

 .ןוגד תיב ןיא טניוװ .ןפורּפָא עוויטיזָאּפ ךסַא טַאהעג ןוא ןלױּפ ןיא

 ןיא טפירשטייצ רעדָא ,גנוטייצ ַא ןיא דיל ַא סריא טנייה ןעוו ןטלעז
 ,דנַאל ןרעסיוא ןוא דנַאל

 ןיא ןריובעג ,"לארשי גנוי, עּפורג רעד ןופ ,רעטכיד -- ןירוג השמ 8
 ףמַאק ,ןטעצַאק ןיא דייל ןופ רעדיל .וכע ןיא רערעל --- טנייה ,1921 ענליוו

 :טלַאהניא ןיא רָאלק ,םרָאפ רעד ןיא ןרעדָאמ --- גנונעפָאה ךיוא ןוא

 ,ןעייווצ ףיוא עטקילפעצ ַא ,דמעה ַא קירטש ַא ףיוא טגנעה
 ,ןעיינוע עקיכוּפ עקנעכייו טױמ למיה רעד סע טישַאב
 | ,רערעמ ךָאנ ןוא ךָאװ ַא ,גָאט ַא סע טגנעה
 .רערעלק סע טכַאמ טסָארפ רעד ,רעסייוו םע טכַאמ יינש רעד

 ...ןעגנָאהעצ סע טָאה רעװ רענייק רעבָא טגערפ סע

 ,"טעצַאק ןיא ןבעל-ליטש, ךיז טפור דיל סָאד
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 .לארשי תנידמ ןיא 1948 טניז ,ענליוו ןיא ןריובעג -- רעזעלג עלקיר

 ,רעדיל-רענַאזיטרַאּפ ןוא -ָאטעג ןבירשעג

 ץוח ,תונושל ערערעמ ןיא טביירש .רעקירָאטסיה -- רעבלעג .מ .נ .רד

 -עבמָאב םעד תעב טעדנווװרַאפ רעווש .עיצילַאג ןופ טמַאטש .שידיי ןיא
 זיא רעטכיד רעטמירַאב רעד ,הפי בייל ןעוו -- םילשורי ןיא סיירפיוא

 ,ןעמוקעגמוא

 ,תורדתסה ןיא רעטמַאַאב --- טנייה .טסילַאנרושז -- רעלעג םייח 6

 ףירעליּפשיוש עשידיי ןוא עשיערבעה עטמיראב -- רעבָארג עלהיח 6

 ןיא ןירעסאפראפ .גנודנירג רעד טניז--."המיבה, רעד טימ גנאל-ןרָאי
 סָאװ ,'טלעו רעסיורג רעד וצ, תונורכזרעטאעט ךוב א ןופ שידיי

 סעמארד ןבירשעגפיוא ךיוא טָאה .ןפורּפָא עוויטיזָאּפ ךסא טאהעג טָאה

 תעשב .ןולוח ןיא לארשי תנידמ ןיא טניווװעג גנאל-ןרָאי .שידיי ןיא

 עריא טימ ענרוט:טלעו א ףיוא ךיז יז טניפעג טניישרעד ךוב סָאד
 ,טסנוק-ןיילק ןוא ןטרעצנָאק-ָאלָאס

 עשיטילַָאּפ ןוא עשירַארעטיל ףיוא טסיאייסע -- יקסנעזדארג המלש
 "רעפמעק ןשידיי,, ןופ רָאטקַאדער גנַאל-ןרָאי ,טסימעלָאּפ רעפרַאש ,סעמעט

 ןשיערבעה ַא ןיא רָאטקַאדער .שידיי ןטלעז טנייה טביירש .קרָאי וינ ןיא
 ,גַאלרַאפ ןסיורג

 (* ןײטשטַאנַארג לאיחי

 (* ןַאמרעמיצ-סָארג השמ

 עלאקידאר .סעמעט עשיטילָאּפ ףיוא טסילאנרושז -- ןַאמסָארג ריאמ

 רימידאלוו רעלעטשטפירש םעד ןופ רעדורב .עיצאטנעירָא עשיטסינויצ

 ,ןַאמסָארג

 (* ןַאמסָארג השמ

 -רעביא ,רעליּפשיוש ,1958 --- ןליוּפ ןופ הלוע רעיינ -- גרעבדורג קחצי

 .רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעג רעד וצ רעכיב ; רָאטַאזינעצסניא ,רעצעז

 ,קעראמ ,סאנָאי ,טנומגיז -- '"וװָאקרוט רעדירב ריפ,, יד ןופ רענייא
 ,קחצי

 (* םיובנירג קחצי

 (* טַאלבנירג-ןרוג ןתנ

 (* גרעבנירג יבצ ירוא

 ןופ ןדייל יד ןגעוו ךוב לַאטנעמַאדנופ ַא ןבעגעגסױרַא -- סירג חנ
 ןוא ,טניוװעג ןרָאי ליפ .ןברוח ןטירד ןופ ןֹרָאי יד ןיא רעדניק עשידיי
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 ןיא ןרָאי עטצעל יד ןיא ,לארשי ץרא ןיא רערעל-עיזַאנמיג ןזעוועג

 ,ךיירקנַארפ

 (* ןוזדיוד םירפא

 (* יקצעשזרָאװד קרַאמ .רד

 (* ַאשימ ַאידַאיד

 -סיה ןטפיױש עשיטסילַאיצַאס עשיטערָאעט -- ןרעּפלַאה לאיחי .רד

 ןיִא ןוא שידיי ןיא טביירש .רעכיב ןבעגעגסױרַא .סעידוטס עשירָאט

 ."רבד,, ןיא רעטעברַאטימ .תירבע

 זיירק םוצ טנעָאנ ןענַאטשעג ,רעטכיד רעלעניגירַא -- ןרעּפלַאה ריאמ

 : טַאטיצ ,ןליוּפ ןיא גרעבנעסייוו .מ .י ןופ

 ,רעדיילק ןָא זיא טנַאװ רעד ייב קנַאש יד
 .סנקַאה זיולב .ןעגנעהוצפיוא ךיז סנקַאה זיולב

 טנַאװ רעטיױוצ רעד רעביא ןשטנעמ יד

 ,קיאור ןפָאלש
 .רעטיה רעקידנעטוש רעייז זיא רעגייז רעד

 ,רעהַא ןוא ןיהַא טלדנעּפ

 (* רעּפָאה לאיחי ,רד

 ןיא סעקנעצס עשיטסירָאמוה ,ןציקס ,סעקסערָאמוה -- םולבייה ףסוי

 ןעגנורדעגכרוד ױזַא טקנוּפ ןוא ,ןלעקנוט םעד ןופ עיצידַארט רעטוג רעד

 סעקסערָאמוה סנלעקנוט םעד יוװ --- חסונ רעביבא לת ןלעיצעּפס טימ

 (* רעכַאמוש ןוא ןַאגישזד רעקימָאק-רעטסיימ יד .חסונ רעװעשרַאװ טימ

 סמולבייה ףסוי ןופ רַאוטרעּפער רעייז ןופ עטסעב סָאד טּפָא ןּפעש

 ,ןטפירש

 ןגרוטַאמַארד ןוא סרעלייצרעד עטסעב יד ןופ רענייא --- ןירעּפלײה קלַאפ

 ,לארשי ץרא ןיא קנילדנעצרָאי ןבלַאהטרעדנא טניווװעג ,ענליוו ןופ

 ,דנַאל ןיא 1945 ץרעמ ןט8 םעד ,רָאי 68 ענייז וצ ןברָאטשעג

 (* רעלעה םעניב

 (* ןַאמטפעה ףסוי

 (* יקסוואשורה ןימינב

 (* ןַאמלהָאװ ,ל .י

 .שידיי ןוא עשידיי עטנַאקַאב יד ןופ רענייא --- שטיװָאקלָאװ לאומש
 ןיא קנילדנעצרָאי ןבלַאהטרעדנא .עשרַאװ ןיא ןטסילַאנרושז עשיליױפ

 ,דנַאל
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 ןיא וויטקַא ,ןברוח ןטירד ןופ טיבעג ןפיוא ןעגנושרָאפ -- רעסַאװ שרעה

 ,עּפורג-ָאװיי רעקידלארשי רעד

 ןופ ןרָאי .ןליױּפ ןיא ,1917 רָאי ןיא ןריובעג -- רעגָאזרָאװ המלש
 ןיא טעברַא ,לארשי תנידמ ןיא 1949 טניז ,דנַאלסור ןיא ןברוח ןטירד
 :ןויטָאמ ענייז .'לארשי גנוי, עּפורג .רעטכיד .גנוטלַאװרַאפטָאטש

 ןופ סעיצַאוטיס עטנַאּפשעג ףיוא טלפכעג טפַאשדנַאל עקידלארשי ץרא
 :"'!רופמ חטש,, דיל ןופ טַאטיצ .גנואיוב ןופ ןוא ףמַאק

 -- ךיא ןיב ןרעױא טנזיוט

 :גנַאזעג דלעפ ןייק ףױא טשינ טײל ָאד

 טנגער סע

 בײל ץימ ףױא סנּפָארט-ארומ טימ

 רעגיױאט םוצ רעטעוועסַאּפעגוצ ַא

 .ןטלַאק םעד ,םענעלָאטש םעד

 ןופ שדח הלוע .גָאלָארטַאעט רעטמירַאב -- טרעכייו לאכימ .רד

 ,1958 --- ןלױּפ

 ןוא רוטַארעטיל ןגעװו סעיזנעצער ןוא ןעלקיטרַא --- ןַאמסייו לאירבג
 סָאװ ,קרַאװגנוי רַאפ ןרובמאלאק:ךַארּפש ןוא תוישעמ-רעדניק ,טסנוק

 ,עניטנעגרַא ןוא עקירעמַא ןיא סעבַאגסיוא-רעדניק עשידיי ןיא ןעניישרעד

 ,רעכיבלמַאז ןוא ןטפירשטייצ ןופ רָאטקַאדער רעשינכעט

 ןטירד ןופ ןרָאי .גרעבנעסייוו .מ .י ןופ רעטכָאט -- גרעבנעסייוו לרעּפ

 עשיפַארגָאיב-ַאטױא .דנַאל ןיא טניוװעג רָאי ןעצ ,דנַאלסור ןיא ןברוח
 .עדַאנַאק ןיא טציא .תירבע ףיוא טצעזעגרעביא עקינייא ,ןעגנולייצרעד

 -קעל ןשיפַארגָאיב,, ןקידנעב-ליפ ַא ןופ רעלעטשפיונוצ --- רעגניניוו .ש

 ,ץיוװָאנרעשט ןיא ןענישרעד -- שטייד ןיא) קלָאפ ןשידיי ןופ *ןָאקיס

 ןַא ןיא טלדנַאהַאב ךעלריפסיוא רעייז זיא רוטַארעטיל עשידיי יד ווו
 ,רעטלע בילוצ ,ךיז טניפעג .שידיי ךיוא טביירש .סעיפַארגָאיב לָאצמוא

 .םילשורי ןיא תובא תיב ַא ןיא

 ןענישרעד ןענעז סָאװ ,רעדיל-רעדניק ןופ ןירעטכיד -- רעברעוו הרפש
 יז טָאה עיצקַא-יניס רעד ךָאנ .ןפורּפָא עטוג טַאהעג ןוא עיגלעב ןיא
 :ןבירשעג קידעמַאמ

 -- סיפ זיב ּפָאק ןופ רעטרעצנַאּפעגנָא ,תילג ,וד
 םירבק עגנוי קיניו ךָאנ טָאה יצ -- -- --
 ?לױק ףןייד טיירּפשטעגסיוא
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 רעצרעה סעמַאמ קינייװ ךָאנ

 ?לױרג טימ טליפעגנָא

 (* ןײשנָאז השמ 6

 .רעלייצרעד -- קילַאקַאז .ד 6

 ןלױּפ ןיא ןבעל ןשידיי ןופ ןעגנולייצרעד עשיטסילַאער --- קילאקאז קודצ 6

 .ןעגנופַאש ענייז ןופ ןעגנולמַאז ןבעגעגסױרַא טָאה .לארשי תנידמ ןיא ןוא

 ,ביבא לת ןיא טַארטָאטש ןופ דרשמ ןיא טקיטפעשַאב

 ןופ רעלייצרעדרעביא ,תודמול ןופ רָאטַאזירַאלוּפָאּפ --- יקסווָאקילקַאז דג 6

 רעטעברַאטימ .סעומשיהּפ לא הֹּפ ןיא שודגו אלמ ַא ,םישרדמ ןוא תודגא

 ,הוקת חתּפ ןיא טניוװ .י!סעיינ עטצעל , יד ןופ

 -רעד םיליכשמ עשיצילַאג ,עטלַא יד ןופ --- שוברעבליז והיעשי דוד 6

 ןיא ןברָאטשעג ;ןריובעג 1855 .שידיי ןיא ןוא שיערבעה ןיא סרעלייצ

 עכעלטע ןבעגעגסױרַא .דנַאל ןיא ןייזּפָא ןרָאי ךָאנ ,1926 רָאי ןיא ביבא לת

 .שידיי ןיא ןעגנולמַאז

 ןופ סרעבעגסױרַא יד ןופ החּפשמ רעד ןופ -- גרעברעבליז יבצ 6

 עשיטסינויצ-ןיימעגלַא יד טריגַאדער גנַאלטייצ ַא .עשרַאװ ןיא ?טנעמָאמ,

 ,ביבא לת ןיא 'יטנייה,, גנוטײצנכָאװ

 (* רעגניז לדנעמ 6

 (* לבבורז 6

 -- דנו ענ, ךוב ַא ןבעגעגסױרַא .לבבורז בקעי ןופ יורפ -- לבבורז עדירפ 6

 םייב ןליוּפ ןיא ןעגנובעלרעביא ןגעוו ,'הטילּפ ַא ןופ ןעגנונעכייצרַאפ

 םוטנדיי ןשילױּפ ןופ גַאלרַאפ .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא

 ,סערייא סָאנעוב ןיא

 אבא ,ינועמש ןועמש ןעמענ יד רעטנוא ךיוא טביירש -- ןח לבייל 6

 1900 רָאי ןיא ןריובעג .ןעמינָאדועסּפ ערעדנַא קנילדנעצ ַא ןוא סעטוג

 רבחמ .הפיח ןיא טניווו .דנַאל ןיא 1925 רָאי םעד טניז ,קלַאוװוס ןיא

 -- ןעלקיטרַא לָאצמוא ןַא ןוא ןענַאמָאר ,סעמַארד ,ןעגנולייצרעד ןופ

 עקידלארשי-תנידמ רעטעּפש ןוא ,עקידלארשי ץרא ףיוא עלַא טעמכ ןוא

 -ַאב ,דנַאל ןיא ןבעל ןכעלגעט ןופ ןעגנורעדליש עשיטַאמַארד .סעמעט

 םידרפס ,תודע-ברעמ טימ תודע-חרזמ ןופ ןעמעלבָארּפ-הטילק סרעדנוז

 ןֹוא דנַאל ןיא רעכיב עיר ַא ןבעגעגסױרַא טָאה .םיזנכשא טימ

 ,דנַאלסיוא

 (* רעניטרח ריאמ 6
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 ,עלַאנָאיצַאנ --  ןוויטָאמ .םרָאפ עטוג .רעטכיד -- ּפָאט (אשַאס) .ש

 .ןעגנומיטש-סטפַאשקנעב עלַאטנעמיטנעס .עלַאיצָאס

 (* רעװָאקַאטרַאט הירא .רד 9

9 0 6 0 

 עשיערכעה ןגעוו ןעלקיטרַא עוויטַאמרָאפניא עצרוק --- זיוהנעביוט םירפא

 רעשידיי רעד ןיא טפָא ןעניישרעד ;רעכיב ןוא רעביירש עשידיי ןוא

 .עסערּפטלעוװ

 ."ווָאקרוט רעדירב ריפ,, יד ןופ רעטסטלע רעד --- ווָאקרוט טנומגיז

 ןשירעלטסניק ןופ רעדנירגטימ .רעסישזער ןוא רעליּפשיוש רעטמירַאב
 ַאדיא ןוא לחר רתסא טימ ןעמַאזצ ,עשרַאװ ןיא רעטַאעט-ייטקיװ,

 ןיא רעטַאעט ןשיזעגוטרָאּפ ןיא טעברַאעג ךיוא גנַאל-ןרָאי .ַאקסנימַאק

 .טלעװ עסיורג ,דנַאל ןיא קנילדנעצרָאי ַא רעביא טניז .עיליזַארב

 ןיא ךיוא טליּפש .עקירפַא-םורד ןוא עילַארטסיױא .דנַא .ווצ --- ןעענרוט

 ןוא ןבירשעג שידיי ןיא רעטאעט ןגעוו רעכיב -- -- .רעטַאעט ןשיערבעה

 ,גנַאג ןעקנַאדעג רערָאלק ,ךַארּפש עכייר .תונורכז-רעטַאעט טימ רעכיב

 ןוא רָאטַאטיצער .רענדער רעטנכייצעגסיוא .ליטס רעשירַארעטיל רעטוג

 עז .סנַאלעסקע רַאּפ -- ןטלַאטשעג-רעטַאעט ןופ רעליּפשסױארָאלָאס

 ,230"232 ןטייז ,2 דנַאב ,"ןָאקיסקעל ןיימ,, ךיוא

 ןעמָאנ ןרעטנוא ןסעומש-הרות עכעלטנכעוו -- ןַאמטסיײרט םולש ברה

 ."סעיינ עטצעל,, יז ןיא רעלוגער ןעניישרעד .הרדס וצ הרדס ןופ

 ןופ ןטסילַאנרושז עשידיי עטסטמירַאב יד ןופ רענייא --- ןָאזשואי .ב

 סָאװ ,שידיי ןיא ןעגנולמַאז עשידמול ןופ רעלעטשנעמַאזוצ ;ןןטייצ עלַא

 רעביא ןוא קעװַא עשרַאװ ןופ -- 1929 .טקורדעגרעביא רדסכ ןרעוו

 ןיא -- ביבא לת ןיא ןברָאטשעג .ןײרַא דנַאל ןיא ןעמוקעג ןַאּפַאי

 ,1942 רַאורבעפ

 ןופ ןעמַארגָארּפ-שידיי יד ןופ רעריפנָא ,טסילַאנרושז -- סענָאי והילא

 ,םילשורי ןיא הלוגל ןויצ לוק

 (* יגסַאי ףלָאװ .א

 (* עפאי יכדרמ

 (* שטיוָאבָאקַאי ,ל .א

 עשיטילָאּפײטרַאּפ ףיוא טסילַאנרושז רעטנַאקַאב -- םולבראי קרַאמ

 "שידיי טריגַאדער ןוא טקריוועג ,טניווװעג גנַאלנרָאי ,י"אּפמ -- סעמעט

 ,ביבא לת ןיא טניוװ .לארשי תנידמ ןיא ןרָאי טניז .זירַאּפ ןיא ןעגנוטייצ
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 (* ןַאמגנוי השמ
 (* סירוי .ש .א
 .שיערבעה ןוא שיסור ,שידיי ןיא רעטכיד רעטנַאקַאב -- הפי בייל
 עשידיי עלַאנָאיצַאנ ןופ שידיי ןיא עיגָאלָאטנַא ןַא ןופ רעלעטשפיונוצ
 זיוה ןיא סיירפיוא-עבמָאב ַא תעשב םילשורי ןיא ןעמוקעגמוא .ןוויטָאמ
 ,תונכוס רעד ןופ
 ,ץעיװָאלדיש ןיא 1908 ןריובעג -- (ןרעטש הירא יכדרמ) -- בכוכ .א .מ
 ןשידיי ןופ ןעגנולייצרעד עשיטסילַארוטַאנ ,דנַאל ןיא 1948 טניז ,ןלױּפ
 גרעבנעסייו .מ .י סָאװ ,ןלַאנרושז ןיא רעטעברַאטימ .ןליוּפ ןיא ןבעל
 ,ןַאמָאר ַא -- די בתכ ןיא .ןבעגעגסױרַא טָאה

 ןטסילַאנרושז עשימַאניד ,עטסטמירַאב יד ןופ רענייא -- ץכ ןויצ ןב
 -ברעמ ןיא ,דנַאלסור ןיא -- רָאי קיצכעז ןופ ףיולרַאפ ןיא ןדיי ייב
 ליפ ןיא רעטעברַאטימ .לארשי תנידמ ןיא ןרָאי ליפ ןוא ,עּפָארײא
 ,רָאי-סנבעל ןט82 ןייז זיב עקירעמַא ןוא עּפָאריײא ןיא ןעגנוטייצ עשידיי
 ,1958 רַאורבעפ ןט4 םעד ,ביבא לת ןיא ןברָאטשעג

 (* ידלָאטרעב-יקצַאל ,וו

 (* רעקָאל לרעב

 (* רעקָאל הכלמ

 ןףשינעעשעג ןופ ןשזַאטרָאּפער עלעוטקַא ,טסילַאנרושז -- ןעדול קחצי
 רעטעברַאטימ רעקידנעטש ,דנַאל ןיא םיבושיי ײלרעלַא ןופ ןעגנובײרשַאב
 -שידיי ןיא ןגיוצרעד .עשרַאװ ןופ טמַאטש .'"סעיינ עטצעל, ןופ
 ,סעלוש עכעלטלעוו

 ,דנַאל ןופ עימָאנָאקע :עמעט-טּפיױה .טסילַאנרושז ,יקצול דוד

 (* לבייל לאינד

 (* סיל םהרבא

 .המח יוקיל :ןַאמָאר .רעטכיד רעשיריל --- סיל הדוהי

 (* ץישפיל השמ

 רעד ןיא ןרָאי ,ענליו ןיא 1922 ןריובעג -- ץישּפיל בייל יכדרמ
 גנוי, עּפורג רעד ןופ רבח .לארשי תנידמ ןיא 1948 טניז ,עקנַאזיטרַאּפ
 ,רעדיל-רוטַאנ .רעדיל-עביל .לארשי

 .טכַאנ ןיא גרעב ןעיײטש טלקיוועגנייא
 .רעבליז טעּפַאק ןטלַאּפש-ןקלָאװ ךרוד
 .טכַאל הנבל יו ןציפש-ןזדלעפ ןקוק
 .רַאבליפ טנגעג עליטש טכַאמ לַאפי-רעסַאו
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 (= קיריל .ס .א

 (= וועל םהרבא 6

 .עשרַאװ ןופ רעוט רעשיטסינויצ ילעוּפ רעטנַאקַאב -- וועל קחצי 6

6 0 0 60 6 

 ,ביבא לת ןיא ןברָאטשעג .רענדער .סעמעט עשיאייטרַאּפ ןופ רָאטַאטנעמָאק

 ,1954 יַאמ ןט9 םעד

 טסיצילבוּפ ןוא רעריפ רעשיטסינויצ רעטמירַאב -- ןיוועל והירמש .רד

 ןיא ןברָאטשעג ,עטיל רעד ןיא 1867 ןריובעג .שיערבעה ןוא שידיי ןיא

 ,1925 הפיח

 -- רעוט רעשיטילָאּפ ,רעקירָאטסיה ,רעטכיד --- ןָאזניועל םהרבא
 ,רעדיל עשידיי ענייז ןופ גנולמַאז ַא ןליוּפ ןיא ןבעגעגסױרַא .י"אּפמ

 רעטשרע .לארשי ץרא ןיא 1926 טניז .שזדָאל ןיא 1889 רָאי ןיא ןריובעג

 םוי דע ,1955:1947 -- 'טייק רענעדלָאג, רעד ןופ רָאטקַאדערטימ

 ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג יד -- תירבע ןיא ןבעגעגסױרַא .,ותומ

 .עשרַאװ

 רעקידקיטיירפ רעד ןופ ןירעטעברַאטימ עקידנעטש -- שטיווָאקװעל הווח
 ."סעיינ עטצעל,, יד ןיא !'םייה ןוא יורפ,, גנולײטּפָא

 (* רעלהַאמ לאפר .רד

 (* סעזָאמ לדנעמ

 "רעד ,ןירעטכיד-רעדניק ,ןירעטכיד עטמירַאב --- יקסוװָאדָאלַאמ עידַאק

 ןיטסיעסע ,קרעװלמַאז עקימענרַאפ ןופ ןירעלעטשנעמַאזוצ ,ןירעלייצ

 רעטייוצ רעד ךָאנ ןרָאי עיר ַא טָאה -- סעמעט עשירארעטיל ףיוא

 םעד ,ןַאמ ריא טימ טניוװעג -- 1954 רָאי םעד זיב ,המחלמ-טלעוו

 רעד .ביבא לת ןיא ,ועל החמש ,סעמעט עשירָאטסיה ףיוא רעביירש

 "רעד ןוא רעדיל יד ןיא עלָאר עשּפיה ַא טליּפש לארשי ץרא וויטָאמ

 ,יקסװָאדָאלָאמ עידַאק ןופ ןעגנולייצ

 = ילַאמ ַאשַאלַאמ
 (* ןיקלַאמ רעב בד

 (* ןַאמ לדנעמ

 (* קינַאמ .י

 ןבירשעג ךסַא .רעסישזער ןוא רעליּפשיוש רעטנַאקַאב -- ףרָאדסנַאמ בקעי
 -רעביירש ןשידיי ןיא דילגטימ רעוויטקַא ןזעוועג .סעמעט-רעטָאעט ףיוא

 .ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי יד ךָאנ טצעזַאב ךיז ווו ,לארשי תנידמ ןיא ןיירַאפ
 ,עקירּפַא-םורד ןיא עענרוט ַא ףיוא 1955 רָאי ןיא גנולצולּפ ןברָאטשעג
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 ןוא ןייטשניבור ןבואר ךרוד טיירגעג טרעוו ךובקנעדעג-ףרָאדסנַאמ ַא
 טעטימָאק ַא ןופ גַארטפױא ןיא ,הנמלא רעד ,ףרָאדסנַאמ םירמ יורפ

 ,עקירפַא-םורד ןיא

 (* םיױובטסַאמ לאוי 8

 ןופ הלוע רעיינ .רעטכיד רעלַאיצָאס ןוא רעשיריל --- יוטנגרָאמ בייל 6

 ,1957 ,ןלױֿפ

 (* טקנוּפלטימ .ד .י 6

 (* ליזיימ לטיג 6

 לָאמַא ןזעועג .סעמעט עשיטילַאּפ ףיוא טסילַאנרושז -- לדנעמ שרעה 8

 עטרימרָאפניא ןוא עטריטנעמוקָאד טוג ענייז .ןזיירק עקניל ןיא וויטקַא

 -רעביא רעשיערבעה רעד ןיא ךיוא ןוא שידיי ןיא ןעניישרעד ןעלקיטרַא

 ןַאמסָארג השמ ןופ ןַאמָאר ןשיפַארגָאיב ןופ ּפיטָאטָארּפ .''רבד,, ןיא גנוצעז
 ."רענָאיצולָאװער ַא ןופ יודיוו.

 עשיטסינויצ-ילעוּפ ףיוא טסילַאנרושז -- םורמ-יקסנימערעמ לארשי 9
 ,דנַאל ןיא 1923 טניז ,םינָאלס ןיא 1891 ןריובעג .סעמעט

 טציא .ןעגנולמַאז ןבעגעגסױרַא ,שידיי ןבירשעג .רעטכיד -- יכדרמ .ב 6
 ,ביבא לת ןיא טניוװ .תירבע ןיא רָאנ רע טביירש

 .עיצילַאג ,לשימָאדַאר ןיא 1895 רָאי ןיא ןריובעג --- (טַאטשיײינ) יונ ךלמ 6
 קרעו ןקימענרַאפ ןופ רבחמ .טסילַאנרושז .לארשי ץרא ןיא 1925 טניז
 ןבירשעג ,''יונפיוא ןוא ןברוח,, ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא ןגעוו
 ,תירבע ןיא ךיוא .שידיי ןיא טקורדעג ןוא

 ,ןפיט רעביבא לת עװַאקישט ןגעוו ןענָאטעלעפ -- ןַאמיײנ לאוי ןב ףסוי 6
 ,רָאמוה .טריוורעסבא טוג ,ןבירשעג טנעלַאט ןשיטסירטעלעב ךסַא טימ

 .'סעיינ עטצעל,, יד ןיא רקיעב טביירש .ןעמָאידיא-שידיי עקידלארשי
 ,דנַאל ןיא 1932 טניז ,עשרַאװ ןיא 1905 רָאי ןיא ןריובעג

 . (= ןַאמײנ .מ יי 6

 1925 טניז ,1884 רָאי ןיא עשרַאװ ןיא ןריובעג -- סעקלאפאר'רינ -י .נ 6
 -עציו ןרָאי ליפ .רעקיטילָאּפ רעשיטסינויצ ילעוּפ .לארשי ץרא ןיא

 ,דנַאלסור ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד וצ קרעװ .תסנכ רעד ןופ רעציזרָאפ
 טקילײטַאב .שידיי ןיא בורל .קרעוו-ןרַאומעמ ןוא םזילַאיצָאס ןופ עטכישעג
 .ןטפירשטייצ ןוא ןעגנוטייצ ליפ ןיא ךיז

 טייצ וצ טייצ ןופ טקורד .טסילַאנרושז רעשיערבעה -- טעמַאס ןועמש 6
 רעשידיי רעד ןיא סעזייר עסיורג ןופ ןשזַאטרָאּפער סעירעס עקימענרַאפ

 ,"גנאהרָאפ ןטיור ןרעטניה ,, .דנַא .ווצ : סטרעוװרָאּפ ,, ןיא רקיעב ,עסערּפ
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 (* ןדס בד

 (* רעוועקצוס םהרבא

 (* יקסוװַאטס השמ

 ןוא לארשי תנידמ ןיא קיזומ ןגעו ןעייסע --- יקסוועשטוטס ןיכיוהי
 ,קיזומ רעשידיי

 טניווועג 1948 רָאי םעד זיב 1929 רָאי ןופ טָאה --- שטיוװָאלַאגעס ןַאמסוז
 טעברַאעגטימ ,טעדניירּפַאב ןוא טריזיטַאמילקַא טוג ךיז ,ביבא לת ןיא
 ָאד ךיוא ,(טצעזעגרעביא ןרָאװעג ןענעז ןכַאז יד) עסערּפ-תירבע רעד ןיא
 ןבירשעג ָאד ,זיירק-רענעייל ןסיורג ךעלמַאנסוא ןייז רעדיוװ ןענווועג
 ,ןנוקמ ןסיורג ןופ םש םעד ןבעגעג םיא ןבָאה סָאװ ,רעכיב-רעדיל ענייז
 ,1948 טסברַאה ,סערגנַאק רוטלוק ןשידיי םוצ עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 ,1949 רַאורבעפ ןט19 םעד ןברָאטשעג קרָאי וינ ןיא ןוא ןרָאװעג קנַארק

 רעשירַא רעד ףיוא,, ךוב ַא ןבירשעגפיוא טָאה -- סובמערָאד םיובלע היח |

 ,ןלױּפ ןיא ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי יד ןיא ןעגנובעלרעביא עריא -- "יטייז

 "סעיינ עטצעל ,, יד ןיא םיכשמה ןיא טקורדעג רעירפ ךיז טָאה קרעװ סָאד

 טשינ ןוא -- רענעייל רעטנזיוט ליפ יד טרעדנווװורַאפ שממ טָאה ןוא

 ךָאד ןוא תוטשּפ רעד טימ -- רעביירש:רענעייל יד ךיוא רעקינייװ

 ןושל סָאד ךיוא .ןעגנורעדליש יד ןופ גנוריזילַאטסירק רעשירעלטסניק

 ,םָאידיא ןשידיי-שיליוּפ טימ לופ ,שירַארעטיל ןכָארּפשעגסיױא ,ךייר זיא
 טימ רוטַארעטיל טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא טנעמוקָאד יא זיא קרעו סָאד

 "סעיינ עטצעל ,, גַאלרַאפ ןיא ןענישרעד ,ךוב סָאד .טרעוו ןקידנרעיוד ַא

 דלַאב טָאה (ןטייז 272) ןינַאצ .מ ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ ,1957 רָאי ןיא

 .עסערּפ-טלעוו רעשידיי רעד ןיא ןפורּפָא עוויטיזָאּפ קרַאטש טַאהעג

 .ףַארגָאילביב ,םירבחמ ןוא רעכיב ןגעו רעביירש -- טסנרע ןועמש
 רעד ןיא טּפָא ןעניישרעד ןעלקיטרַא ענייז .שידיי ןוא שיערבעה טביירש

 1912 טניז .1898 רָאי ןיא ןליוּפ ןיא ןריובעג .עסערּפ-טלעוו רעשידיי

 ,ביבא לת ןיא קעטָאילביב-טָאטש רעד ןיא רעקעטָאילביב ,דנַאל ןיא

 רעכעלטפַאשלעזעג .סעמעט עשיטילָאּפ ףיוא טסיצילבוּפ -- םערע השמ
 .שיערבעה ןיא ןוא שידיי ןיא טביירש .םייּפמ :עיצַאטנעירָא ,רעוט

 ,לארשי תנידמ ןיא ןעמעלבָארּפ עשיבַארַא ןופ טסילַאיצעּפס

 ןופ טיבעג ןפיוא ןעגנושרָאפ סנטצעל טביירש ,טסיצילבוּפ -- קע ןתנ ,רד

 ןיא ןענישרעד לָאמ עטשרע סָאד ןענעז םיא קנַאד ַא .ןברוח ןטירד

 סָאד , .ט .א ןָאסלענעצַאק קחצי שודק םעד ןופ רעדיל ןצפופ יד םרָאפכוב

 ,"קלָאפ ןשידיי ןטעגרהעגסיוא ןופ דיל
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 יד טביײרשַאב ןוא תפצ ןיא טניווװ .עקָארק ןופ טמַאטש -- ינשע והיעשי

 ."סעיינ עטצעל, ןיא ןוא ןעגנוטייצ-תירבע ןיא םילבוקמ ןופ טָאטש

 ךיוא רעבָא ,ןטכענ םעד ןגעוו םזַאיזוטנע ןכעלּפעשסיואמוא טימ טביירש

 .תפצ ןופ טנייה

 (* שַאטָאּפ הדוקיר

 (* רענַאּפ קחצי
 "ייצ יד ןיא ןעגנולייצרעד עשיטסילַאער טקורד --- וװָאקינרעיּפַאּפ יול

 .ןעגנוט

 (* וװָאקינרעיּפַאּפ ףסוי |

 ןברוח ןכָאנ ,שילַאק ןיא 1914 ןריובעג -- רעגערטנעקַאּפ ריאמ לאיחי
 ןיא ןעגנולייצרעד עניילק ןוא רעדיל עשיריל .ןירַא דנַאל ןיא ןעמוקעג

 .ןָאט ןכעלמיטסקלָאפ

 ַאלּפמעטנַאק-שיריל ,ןויטָאמ עלַאנָאיצַאנ .ןירעטכיד -- ָאקּפוּפ עטיא

 ןוגינ ןיימ,, ךיז טפור גנולמַאז-רעדיל ריא .שיטסינרעדָאמ : םרָאפ .עוויט

 יד ןיא רעטעּפש ,עדַאנַאק ןיא ןרָאי טניווועג .י"רעיורט ןוא טפַאשביל ןופ

 גנַאלטייצ ַא טניוװעג .לארשי תנידמ ןיא 1951 רָאי םעד טניז ןוא ןטַאטש

 .ןיטװעצַאמרַאפ ַא ךַאפ ןופ זיא .עבש ראב ןיא

 עשיטילָאּפ עלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ רָאטַאטנעמָאק --- תרוּפ והילא .רד

 .שידיי ןוא תירבע טביירש .לארׂשי תנידמ טימ תוכייש ןיא ןעמעלבָארּפ

 (* יקסניּפ דוד

 (* סעניּפ רזעילא

 .שידיי ןוא תירבע ןיא טסיצילבוּפ ,תירבע ןיא רעטכיד -- סעניּפ ןד

 גנוטייצ-גָאט רעטלטניּפעג ,דנַאל ןיא רעקיצנייא רעד ןופ רָאטקַאדער

 -- עשרַאװ ןיא ןריובעג .םיאנותעה תדוגא רעד ןופ טנעדיזערּפ .י'רמא.,

0, 

 ןברָאטשעג .סעמעט עשיטסינויצ ילעוּפ ,טסילַאנרושז --- לייזרעטעּפ בקעי

 עקיטכיוו טריגַאדער ,1955 רָאי ןיא םילשורי ןיא טייהרעגנוי ןוא גנולצולּפ

 .ןעגנולמַאז עשיטסיצילבוּפ עשיאייטרַאּפ

 -שיקַאװָאלס יד ןופ ,שָארַאמרַאמ ןופ טמַאטש -- לרעּפ לארשי םייח

 ירשַאב .טקעלַאיד-שידיי ןקיטרַאנגיײא ןַא ןדער סָאװ ,ןדיי עשירַאגנוא

 ַא ןבעגעגסױרַא .טנגעג רעשימייה ןייז ןופ לטעטש ןשידיי ןופ ןעגנוב

 "רַאמ ןיא טכיל ענעשָאלרַאפ : תירבע זייוולייט ןוא ,שידיי ןיא ךוב-רוכזי

 ,1957 --- ביבא לת ,ןטייז 96 .שָארַאמ

 (* ָאלרעּפ קחצי
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 -רושז ןטנַאקַאב ןופ רעדורב ,עשרַאװ ןופ טמַאטש -- ןַאמלרעּפ ףסוי

 ,גנודנעלרַאפ ןופ ןרָאװעג לוצינ סנ יּפ לע זיא סָאװ ,ןַאמלרעּפ רשא טסילַאנ
 ןוא גנומוטשרַאפ ןופ ןרָאי יד ןיא דנַאלסור ןיא טקישרַאפ שטָאכ
 זיא םייה סנַאמלרעּפ ףסוי .רעפעש עשידיי ןוא שידיי ןופ גנוטָארסױא

 תנידמ ןיא רעביירש-:שידיי עלַא ןופ םייה יד רעקנילדנעצרָאי טניז

 ףסוי קנַאד ַא ,סָאמ רעסיורג ַא ןיא .ןטלעז רע טביירש ןיײלַא .לארשי

 עשידיי ןופ ןיירַאפ רעד טָאה ,טפַאשרבח עכעלדימרעדמוא סנַאמלרעּפ
 םענעגייא ןַא -- דנו ענ ןרָאי 25 ךָאנ --- 1955 טניז ביבא לת ןיא רעביירש
 ,25 זוה בד בוחר ףיוא לַאקָאל

 1953 טניז .ץיֹווָארבמָאד ןיא 1913 רָאי ןיא ןריובעג -- ןייטשלרעּפ ףסוי
 -רושז .ןענַאמָאר עשיטסילַאער ןוא רעדיל עשיריל טביירש .דנַאל ןיא

 יד ןופ רעטעברַאטימ .ענליוו ןיא גנודליבסיוא עשיגָאגַאדעּפ .טסילַאנ

 ,"סעייג עטצעל,

 (* ץרּפ ןרהא .רד

 (* קלאפ ףסוי
 (*= סקופ .מ .א

 ןטסירוט ןופ רעויוורעטניא ,רעטרָאּפער ,טסילַאנרושז -- סקופ יכדרמ

 ,"סעיינ עטצעל , יד ןופ רעטעברַאטימ רעקידנעטש ,לארשי תנידמ ןיא

 (* גרעבנעגייפ לחר

 ייב לעיבלָאק ןיא ,1895 רָאי ןיא ןריובעג -- רעבליזנייפ ךלמילא

 ןופ תוברוח יד ףױא, ץעלדעש ןופ תונורכז ךוב ןופ רבחמ .עשרַאװ
 רעשידיי רעד ןיא ןרָאװעג טריזנעצער ךסַא זיא ךוב סָאד .'!םייה ןיימ
 טניווװ .דנַאל ןיא ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי יד ךָאנ טניז .עסערּפ-טלעוו

 ,א .ת ייב םבמר תעבג ןיא

 (* ןַאמכיפ בקעי

 ןוא רעוט רעכעלפטַאשלעזעג ,טַאקָאװדַא -- ןייטשלעקניפ .פ .ז ,רד
 .גרעבמעל ןיא 1886 ןריובעג ,שידיי ,שטייד ,שיליוּפ ןיא טסילַאנרושז

 -עטיל ףיוא טביירש .םילשורי ןיא 1928 טניז .ןיוו ןיא ןרָאי טניווװעג
 עיצילַאג ןיא ןבעל-רוטלוק ןשידיי ןופ תונורכז ךיוא ןוא סעמעט עשירַאר

 ,1914 רַאפ ןופ

 ןריובעג -- "לארשי גנוי, עּפורג רעד ןופ דילגטימ -- ןַאמשיפ לחר
 ץוביק .דנַאל ןיא ןעמוקעג 19 עריא וצ ,1954 ןיא ןוא עיפלעדַאליפ ןיא

 ןביוהעגנָא ,עקירעמַא ןיא ןריובעג :ןרזחוצרעביא יאדכ .קמע ,אפלא תיב
 .ךייר זיא ןושל ריא .לארשי תנידמ ןיא רעדיל עשידיי עריא ןקורד
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 רעדיל עריא ןופ םרָאפ יד ....ןעמזיװַאלס ליפ יד ןרעדנווורַאפ סרעדנוזַאב

 -ידניא ,עיצַאלּפמעטנָאק ,טפַאשדנַאל --- טלַאהניא רעד .ןרעדָאמ קרַאטש

 עירעס-רעדיל רעד ןופ טנעמגַארפ ַא זיא טָא .גנובעלרעביא עלעודיוו

 : ןסײר-ןצנַארַאמ) 'יףיטק,;

 .ןסייר-תוריפ עטקעפרעּפ ליפוזַא ןופ טנעה יד ערעווש ןיווע

 .עפשרעביא טימו גױא סָאד טַאזרעביא ןוא

 טכַאנייב ןעמולח סיפ עניימ ןופ סעטַאיּפ יד

 .לפערט-רעטייל ייז טקירד סע יװ
 .טכורפ טימ טכידעג ,ןגיווצ ןשיווצ ךיז טיצ רעטייל רעד

 ,רעטייל טימ ךיז גיוו ךיא
 ,לסקַא ןפיוא קַאז
 ףָאלש ןיא ךיז גיוו ךיא
 .סרעטייל ןופ רָאנ סעטַאיּפ עניימ ןעמולח סע ןוא

 ןיא ןרָאי-המחלמ .ןילבול ןיא 1917 רָאי ןיא ןריובעג -- דלעפ הידבוע 6

 ,טסילַאנרושז ,דנַאל ןיא 1951 טניז ,דנַאלשטיײד --- 1946 טניז ,דנַאלסור

 תנידמ ןופ ןעמעלבָארּפ ,ןעמעלבָארּפ עשיטילָאּפ-טלעו ןופ רָאטַאטנעמָאק

 -רַאטימ רעקידנעטש .קיטילָאּפ-טלעװ רעד ןופ ןעמער יד ןיא לארשי |

 ."סעיינ עטצעל,, יד ןופ רעטעב

 .שידיי ןיא ןוא תירבע ןיא ןעייסע עשירָארעטיל -- ןַאמדירפ .א .ד 6

 (* ןַאמדירפ בקעי 6

 יד ןופ תונורכז ךוב ןופ ןירעסַאפרַאפ -- ןַאמצלַאזלעקניירפ עיסעּפ 6

 ערערעמ .,''94771 רעמונ גנילטפעה,, עיװטַאל ןיא ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי

 1956 טניז .ביבא לת ןוא םילשורי ;לארשי תנידמ ןיא טניווװעג ןרָאי

 .עקיסקעמ ןיא

 .עיצילַאג ,וָאדַאװזָאר ןיא 1901 רָאי ןיא ןריובעג ---.ןעגנַאצ ןויצ ןב 6

 סרעדנוזַאב ,ןעלקיטרַא עשירַארעטיל ,ןעויוורעטניא ,דנַאל ןיא 1920 טניז

 .שידיי ןיא ךסַא ןוא תירבע ,שילױוּפ ןיא ןבירשעג .רעטַאעט ןגעוו

 ,ביבא לת ןיא 1955 רַאורבעפ ןט-24 םעד ןברָאטשעג

 (* ןינַאצ יכדרמ 6

 "ָאיצַאנ ,רעקיטערָאעט רעשיטסינויצ ילעוּפ רעטמירַאב -- ןַאמרעקוצ ךורב 6

 ענייז וצ .רָאטקַאדער רעקירָאיגנַאל .טסירַאומעמ ,טסיאייסע רעלַאנ

 ןיא רקיעב ןבירשעג .םילשורי ןיא טצעזַאב ךיז ,1956 רָאי ןיא ,קיצעביז

 .עקירעמַא ןיא טניוװעג ןבעל ןופ ןרָאי עטסגנעל יד .שידיי
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 ןיא ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי .שזעגז ןיא 1895 ןריובעג --- סוטַאניצניצ .א

 ,טסילַאנרושז ,דנַאלסור

 ןיא רערעל .עזערעב זוטרַאק ןיא 1900 רָאי ןיא ןריובעג -- תנפצ ןרהא
 .עשרַאװ ,''טנייה, ןיא רעטעברַאטימ רעקידנעטש רעטעּפש ,ןלושיָאשיצ

 1949-1947 .,ןליוּפ --- 1947-1945 ,דנַאלסור ןיא -- ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי

 ןוא שידיי ןיא וויטקודָארּפ קרַאטש .דנַאל ןיא טלָאמעד טניז ,זירַאּפ ---

 ןופ רעטעברַאטימ .ןעמינָאדועסּפ ערערעמ רעטנוא ךיוא -- תירבע ןיא
 ןעגנוביײרשַאב-עזיר ,ןעייסע ,ןעגנולייצרעד ,רעדיל .הלוגל ןויצ לוק

 ןעניישרעד ,''דנַאל ןרעביא ןריצַאּפש,, לארשי תנידמ ןופ ןעגנוביײרשַאב
 -רעביא ,טפירשנכָאװ --- !!טלעוו עטרירטסוליא סנינַאצ,, ןיא שיטַאמעטסיס

 יד זיא טעטילַאיצעּפס ןייז .אזרעוו עציוו ןוא תירבע ןיא שידיי ןופ טצעז

 "-רעטרעוו רעטנַאגעלע רעד ,דיל עשיריטַאס סָאד ,השעמ עשיטסירָאמוה
 רַאפ רעביירש ןוא רעטכיד ַא רע זיא סרעדנוזַאב רָאג ןוא רובמַאלַאק

 .תירבע ןוא שידיי ןיא ןעגנולמַאז עיינ טיירג ןוא ןבעגעגסױרַא .רעדניק
 ןַא ָאד זיא ןטפירש סע'תנפצ ןרהא ןגעוו ןפורּפָא עוויטיזָאּפ יד ןשיווצ
 ,קילַאיב .נ .ח ןופ ףורּפָא

 (* שטיוָאנַאגַאק השמ

 ןופ ןרָאי ;לָאּפָאטסַאװעס ןיא 1918 רָאי ןיא ןריובעג --- רענווָאק אבא
 ןיא ןעמוקעג המחלמ רעד ךָאנ .עקנַאזיטרַאּפ רעד ןיא ןברוח ןטירד
 ןוא רעדיל טביירש .רורחשה תמחלמ יד וויטקַא טכַאמעגטימ ןוא דנַאל

 :רעטעּפש ןוא ףמַאק ןופ ןרָאי יד ןופ ןענַאמָאר עשיפַארגָאיבָאטױא

 עטנַאמרעד יד ףיוא רעביירש ןוא רעטכיד עטסטפיטרַאפ יד ןופ ,יובפיוא
 -- סעמעט .תירבע יו רעקינייװ ןוא רענעטלעז רע טביירש שידיי ,סעמעט
 .עבלעז יד

 (* רילאק רזעילא
 ןגעוו ןעייסע :שידיי ןיא .רעביירש רעשיערבעה -- קוילעּפָאק םחנמ
 ,רוטַארעטיל רעשיבַארַא רעיינ רעד

 (* ןײטשּפָאק חכרב

 (* ץַאק עקניעמ

 (* קינטעצ .ַאק

 רַאפ םילשורי ןופ טנעדנַאּפסערָאק ,טסילַאנרושז -- קינלַארָאק .ב

 .ןעגנוטייצ עשידיי עשידנעלסיוא

 (* (ךבילרק) ךַאבעלרַאק לאירזע .רד

 (* שטיוָאניּפרַאק םהרבא
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 * קיסחניּפ-יקסווָאקטַאיװק הקבר

 .רעלייצרעד ןוא רעטכיד רעלַאיצָאס ןוא רעשיריל --- טדימשרעּפוק בייל

 ,1957 --- ןליוּפ ןופ הלוע רעיינ

 (* רעפָאהגנילק דוד

 / (* גינעק ָאעל
 -סױרַא .רעריפ טנגוי רעשיטסינויצ ילעוּפ ,טסילַאנרושז -- רענעק בקעי

 טמַאטש .לארשי ץרא ןיא ןרָאי עגנַאל .תונורכז קרעוװ ַא .דנַא .ווצ ןֿבעגעג

 ןיא 1951 רעבָאטקָא ןט23 םעד 70 ענייז וצ ןברָאטשעג .עיצילַאג ןופ

 ,ביבא לת

 ןופ ןרָאי יד ןיא רענַאזיטרַאּפ .ןלױּפ ןופ טמַאטש -- שימרעק ףסוי .רד

 ןיא םשו די ןיא רעטעברַאטימ .ןעגנושרָאפ עשירָאטסיה טביירש .ןברוח

 ,דנַאטשפױאיָאטעג רעװעשרַאװ ןגעוו רעכיב ןבעגעגסױרַא .םילשורי

 עיגָאלָאטנַא רעד ןיא .עשרַאװ ןופ טמַאטש .ןירעטכיד -- ףמארק לחר
 רעדיל ןופ ביילקסיוא ןַא ,(רעלעה םעניב ןופ) 'ןבילבעג זיא דיל סָאד,
 ףמארק לחר טניישרעד ,ןלױּפ ןיא רעטכיד עשידיי ענעמוקעגמוא יד ןופ
 ןבעגעגסױרַא המחלמ רעד רַאפ טָאה ,עטקינײּפרַאפ יד ןשיוװצ קידתועט

 ,.רעדיל עריא ןופ גנולמַאז ַא

 (= קורק ףסוי ,רד

 ןוא שיערבעה ןיא ףַארגָאילביב ןוא רעלעטשטפירש -- לסערק לצעג
 "רעד ,רוטַארעטיל רעד ןופ טיבעג ףיוא ןטעברַא-שרָאפ עגיטכיוו .שידיי

 רעד ןופ עטכישעג רעד וצ ןטעברַא .ייטייק רענעדלָאג,, רעד ןיא ןעניש

 דיי ייב עסערּפ

 (* ןָאזניבַאר םייח

 קחצי טנעדיזערּפ ןופ רעדורב -- שטיוועלעשמיש) -- ינבואר ןרהא
 רעקנילדנעצ ליפ .עװַאטלָאּפ ןיא 1886 רָאי ןיא ןריובעג -- (יבצ ןב

 סרעלייצרעד עשיטסילַאער עטריטנעלַאט-דילָאס יד ןופ .דנַאל ןיא ןרָאי
 ןענעז ןעגנולמַאז-ןעגנולייצרעד ענייז ןופ עכעלטע .תירבע ןוא שידיי ןיא

 ןצעזרעביא טימ ןעמונרַאפ טציא .שידיי ןיא ןענישרעד קירוצ ןרָאי טימ

 ןיא טניוז .תירבע ףיוא ןכַארּפש עשיעּפָארײא ןופ קרעװ עלַאטיּפַאק

 ןיא ןיוש םילשורי ןיא ןענישרעד ןענעז שידיי ןיא רעכיב ענייז .םילשורי

 ,1914 רָאי

 (* שטיװַאר ךלמ

 גנולמַאז ,ביבא לת ןיא ןברָאטשעג 1944 ,סעדָא 1859 --- יקצינוואר .ח .י
 ,ןבעגעגסױרַא קילַאיב .נ .ח טימ ןעמַאזוצ --- ןציוו עשידיי ןופ
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 ןרָאי ליפ .רענָאיצולָאװער ַא ןופ ןרַאומעמ -- םוַאבנעזָאר לדנעמ םחנמ

 .קרעוו-סנבעל ןייז ןבירשעג ָאד .לארשי ץרא ןיא טעברַאעג ןוא טבעלעג

 ,1954 לירּפַא ןט10 םעד רעטלע ןפיט ןיא ןברָאטשעג .ץוביק ַא ןיא ןזעוועג

 ןרָאי טניז .טסילַאנרושז רעשיערבעה רעטנַאקַאב -- דלעפנעזָאר םולש

 ,לארשי תנידמ ןופ ןטנעדנַאּפסערָאק-יסטרעװרָאפ,, יד ןופ רענייא

 (* ןַאמכָאר בייל

 ,עקסעטָארג רעד וצ גנוגיינ .רעטכיד רעשיטסינרעדָאמ -- ּפּפַאר ןמחנ
 / .תילצרה ןיא טנױוװ

 ,1865 רָאי ןיא ןריובעג --- ןירעוט עכעלטפַאשלעזעג --- ַאקסװָאקַאר העופ

 ןיא ןרָאי רעקילדנעצ ןייזּפָא ךָאנ ,םילשורי ןיא 80 עריא וצ ןברָאטשעג

 רעשידיי ַא ןופ תונורכז,, שידיי ןיא קרעוװ-סנבעל ריא ןבירשעג ָאד .דנַאל

 ןיא םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ גַאלרַאפ ןיא ןענישרעד ,!ןירענָאיצולָאװער
 ,סערייא-סָאנעוב

 (* ןיבור לארשי .רד

 "עלעפ .תירבע ןיא ןוא שידיי ןיא טסילַאנרושז -- ןייטשניבור רזעילא

 תירבע ןופ רעצעזרעביא .י'סעיינ עטצעל,, יד ןיא רעטעברַאטימ .ןענָאט

 לארשי) ילַאװק רעד , גַאלרַאפ רעקרָאי וינ ןרַאפ טצעזעגרעביא .שידיי ףיוא
 "טושּפ רוּפיס,, ס'נונגע .י .ש (ןָאדנָאל

 (* ןייטשניבור ןבואר 8

 (= ןָארקרעקיצנַאד-ןור השמ

 ןבעל ןכעלגעט ןופ רעדליב עשיטסילַאער .ןירעלייצרעד -- סור הקבר

 טלָאמעד ןופ ,עניטנעגרַא ןיא -- 1949-1927 -- טניוװעג רעירפ טָאה

 טביירש .ןלעװָאנ עריא ןופ ןעגנולמַאז ןבעגעגסױרַא ,לארשי תנידמ ןיא

 ןיא טניוו .רעגייטש-לטעטש ןקידלארשי םעיינ ןופ ןעגנולייצרעד ךיוא

 ןופ סרוקנָאק-ןעגנולייצרעד ַא ףיוא טרימערּפ .הוקת חתּפ ייב ןיקריס רפכ

 ,"סעיינ עטצעל,, יד

 (* סעוויר .א

 ,טסילַאנרושז --- ווָאטיר לארשי

 ןיא 1925 טניז .עיצילַאג ,ווַאלסָארַאי ןיא 1886 ןריובעג -- סייר לשנַא
 ןיא ךיוא טביירש .סעמעט עשיטילָאּפ עשיטסינויצ-ילעוּפ .לארשי ץרא

 ,ןכַארּפש ערעדנַא

 ַא וצ לארשי תנידמ ןופ טנעדנַאּפסערָאק ,טסילַאנרושז -- ןומיר קחצי
 -םורד ןוא -ןופצ ,עּפָארײא ןיא שידיי ןיא ןעגנוטייצ-גָאט עייר רעצנַאג



 ןָאקיסקעל ןיימ 588

 ןרָאי טניז ןיוש .ליטס רערַאבנעײל רעטוג ,טרימרָאפניא טוג .עקירעמַא

 רעשידיי רעד ןיא ןטנעדנָאּפסערָאק-לארשי עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא

 ,עסערּפ-טלעוו

 = רעלצניר םהרבא 6

 ,קסנימ ײב לטעטש ַא ןיא 1897 ןיא ןריובעג -- ןָאסלעגער םהרבא 6
 "מירַאב .לארשי תנידמ ןיא קנילדנעצרָאי ַא טניז .ןגיוצרעד-שינַאקירעמַא

 -שירַארעטיל ןבירשעג גנַאל ןרָאי טָאה .רעטכיד רעשיערבעה רעט
 -רעביא טפָא .קרָאי וינ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי רַאפ ןעייסע עשיטירק
 שידיי ןופ ךסַא טצעזרעביא .שידיי ףיוא רעדיל ענעגייא ענייז טצעזעג

 .שיערבעה ףיוא

 ןגעו ןעלקיטרַא .סעמעט עשיטילָאּפ ,טסילַאנרושז -- ַאבמער קיזייא 6
 ,תירבע ןוא שידיי טביירש .דנַאל ןופ ןעמעלבָארּפ עשיטקַארּפ

 (* לעגרַאש יבצ בקעי 8

 .שידיי ןיא ןוא שיערבעה ןיא טסיצילבוּפ ,טסילַאנרושז -- יאתבש .ק 6

 .שידיי ןיא ןטפירשטייצ ןוא ןעגנוטייצ ןוא ,''רבד,, ןופ רעטעברַאטימ

 ןיא סעירעס-ןשזַאטרָאּפער ."טייק רענעדלָאג, רעד ןופ רעטעברַאטימ
 ,סיוא גָאט ןוא ןייא גָאט -- לארשי תנידמ :ןעגנוטייצ-טלעוו עשידיי

 "רעד וצ .סעמעט עלעוטקַא ףיוא ןעגנושרָאפ עטריטנעמוקָאד ,עכעלטנירג
 ,"רעוט עקניל םילוע ןגעוו -- םימחרה תדימ ןוא ןידה תדימ,, ןענָאמ

 ןגד תיב ןיא טניווװ ,28 רעמונ ,''טייק ענעדלָאג;

 טָאה .טסילַאנרושז רעטנַאקַאב ."רבד,, ןיא רָאטקַאדער -- רערוש םייח 6
 ןעלקיטרַא עירעס ןייז ןענָאמרעד וצ .שידיי ךיוא טביירש ןוא ןבירשעג

 ןיא ןוא שיערבעה ןיא ןבירשעג ,1956 --- דנַאלסור רעביא עזייר ַא ןגעוו
 ןיא 1912 טניז ,דנַאלסור ,עקווָאדָאבָא ןיא 1895 רָאי ןיא ןריובעג .שידיי

 ,לארשי ץרא

 (* רזש ןמלז 6

 1936 רָאי ןיא .שיטסינרעדָאמ קרַאטש טביירש .רעטכיד -- לָאטש בקעי 6
 יד וצ טגנַאלַאב ,לארשי ץרא ןיא רעדיל ענייז ןופ גנולמַאז ַא ןענישרעד

 סנייז דיל ץרוק ַא זיא טָא .דנַאל ןיא רעביירש-שידיי ןּפורג עטשרע

 : "דלַאװ רעד,

 ,םניו ןופ ןוא ןגער ןופ דלַאװ רעד ןיא ןגָאװצעגסױא

 .טנירגעצ קידרעטניוו ךיא ןיב ןעמַאזצ דלַאװ ןטימ

 :דוס ַא ריד רַאפ בָאה'כ !ןגרָאמ טוג :בלַאװש ַא טגָאז

 !טָאג טעכיא טניוװ טרָאד -- לגייפ ןעניוו סע וװ
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 י-קַארַאכ ַא זיא -- טייצרעטניו אקווד רעדלעוו ןופ טייקטנירגעצ יד

 ,טפַאשדנַאל רעקידלארשי ץרא רעד ןופ קיטסירעט

 -ילבוּפ ןוא ןעגנולייצרעד -- שידיי ןוא תירבע טביירש -- ןייטש .ש .א
 ענייז ןיא .שידיי ןופ ךסַא טצעזרעביא .''רבד,, ןופ רעטעברַאטימ .קיטסיצ

 רעד וצ גנואיצַאב עוויטיזָאּפ ןייז קורדסיוא םוצ טלוב טמוק ןעייסע
 -סיױרַא .ריא ןיא טייקנזעלַאב עקרַאטש ןייז ןוא רוטַארעטיל רעשידיי

 ,תירבע ןיא ןענַאמָאר ערערעמ ןבעגעג

 ןשיבר ןופ טמַאטש .ןייטשנערָאב :ןעמָאנ רעתמא ןייז -- ןייטש .ב .מ
 ןיא םרָאפכוב ןיא ןענישרעד .סעמַארד ןוא ןעגנוטכיד .ןלױּפ ןיא סוחיי

 ,ביבא לת ןיא טניוװ ,ןליױּפ

 רזעילא טסילובַאפ ןשידיי ןסיורג םעד ךָאנ הנמלא -- גרַאבנייטש הקבר
 ןיא גנורינרעטניא רעגנַאל ַא ךָאנ ןײרַא דנַאל ןיא ןעמוקעג .גרַאבנייטש
 רדסכ ןעניישרעד עיגרענע ןוא טעטעיּפ ריא קנַאד ַא .ןיסירפק רעגַאל

 -עטיל ןקיברַאטשמוא םעד ןופ תירבע ןיא ןוא שידיי ןיא סעבַאגסיוא
 ,גרַאבנייטש ןופ רצוא ןשירַאר

 רעשיריל רעשידיי ןוא רעשיערבעה רעטמירַאב -- גרעבנייטש בקעי
 ץרא ןיא ןברָאטשעג -- 1886 רָאי ןיא דנַאלסור ןיא ןריובעג .רעטכיד
 ,1947 רָאי ןיא לארשי

 רָאי ןיא שזדָאל ײב לטעטש ַא ןיא ןריובעג -- יקסניוװַאשטש ףסוי
 ,דנַאל ןיא 1947 טניז ,עשרַאװ ןיא קיטעט שיטסילַאנרושז ןזעוועג ,4

 רדה ןיא טניוװ .ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל ךיוא ןבירשעג ,טסילַאנרושז

 ,ףסוי

 (* ןַאמנייטש רזעילא

 רעירפ .1914 רָאי ןיא עשרַאװ ןיא ןריובעג -- יקסווָאלדיש המלש
 .לארשי תנידמ ןיא 1949 טניז .עשרַאװ ןיא קיטעט שיטסילַאנרושז
 ,ָאידַאר ןרַאפ ךיוא ,ןענָאטעלעּפ עשיטסירָאמוה רקיעב טביירש

 .ךילָאװ ,עילָאּפָאקשזרד ןיא 1894 רָאי ןיא ןריובעג -- ןעיילש עשוהי
 טניווװעג ןרָאי .חלג ַא רַאפ טלעטשרַאפ ןברוח ןטירד םעד טבעלעגרעביא

 ןוא ןעלקיטרַא .יירערעל-שיערבעה טימ טקיטפעשַאב ךיז ,גרעבמעל ןיא

 טניז .גירק-טלעוו ןטייווצ ןיא ןעגנובעלרעביא ענייז ןגעוו ךוב ַא ךיוא

 ,לארשי תנידמ ןיא 9

 (* ירמש הירא

 (* דוהנש המלש

 (* רואינש ןמלז
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 ,גָאלָאכיסּפ ןוא גָאגַאדעּפ רעטמירַאב --- ןָאסרואינש לשיפ .רֹד רָאסעּפָארּפ

 ןיא טניוװ .תירבע ןיא ןוא שידיי ןיא ןעגנולמַאז-ןעייסע ןוא ןענַאמָאר

 ,269-267 ןטייז ,1 דנַאב --- "ןָאקיסקעל ןיימ,, ךיוא עז ,םילשורי

 ןעגנובעלרעביא יד ןופ ןעגנובײרשַאב ,טסילַאנרושז -- יקצעלדעש םירפא
 ןיא הלוגל ןויצ לוק ןיא טקיטפעשַאב .ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי יד ןיא

 ןצנעדנַאּפסערָאק ןוא ןעלקיטרַא סעירעס .םילשורי ןיא טניוװ .שידיי

 .עסערּפ-טלעוו רעשידיי רעד ןיא

 (* לגיּפש והיעשי

 (= קאצנירּפש ףסוי

 (* יאגרש .ז ,ש

 טניז .עיצילַאג ,שטַאמלָאט ןיא ןריובעג -- 1911 -- רעיירש םירפא
 זיא סע -- ךוב ַא סנייז ןענישרעד טרָאד זיא 1929 .עשרַאװ ןיא 0
 ןיא המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד רַאפ ךוב עשידיי עטצעל סָאד ןזעוועג

 ןייז ןענישרעד זיא סע ווװ ,דנַאלשטייד ןיא -- המחלמ רעד ךָאנ ,ןלױּפ

 1950 טניז .'ןפַאש ןשירעלטסניק ןופ ןעמעלבָארּפ,,  ןעייסע גנולמַאז

 "ידעמ סרעדנוזַאב --- קיטסיצילבוּפ ,קיטירק טביירש .לארשי תנידמ ןיא

 .רענדער רעטוג .עמַארד ןוא טסנוק-רעטַאעט רעד ןגעוו סעיצַאט
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 "המישר תיב ףלא/, רעד וצ לטעצכוז
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211 
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272 
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472 

4273 

 עדיבא הדוהי

 בושיבא .י

 יקסמארבא ,ד .י

 לעדור-רעלדא םולש

 רגנבסלוא לאונמע

 ןאוויא שרעה ףלָאװ

 ןאמלדייא דוד

 גרעבנעזייא .י

 ןעזייא החמש

 ןוני-ךןאמלעדניא השמ

 םיובלא םייח .רד

 יעלא רזעילא
 יכנא .י .ז

 רעדאב ןנחוי .רד

 לעלאב ןתנ
 ןאמסאב הקבר

 ןאבאראב םהרבא
 ןייב לבייל

 לאטנעמולב ןמחנ .רד

 ירוּפצ-יילב םהרבא

 ןוירוג ןב דוד

 יבצ ןב קחצי

 ןויצ ןב ,ש

 רעגרעב לצרעה .רד

 ןאמרעב םוחנת

 ןייטשנרעב ןאעל .רד

 טארב קחצי

 ןאמרעטוג עטוג

 ןירוג השמ

 רעזעלג עלקיר

21 

 רעבלעג .מ .נ .רד

 רעלעג םייח
 רעבארג עלהיח

 יקסנעזדארג המלש

 ןאמסארג ריאמ
 גרעבדורג קחצי
 סירג חנ

 ןרעּפלאה לאיחי .רד
 ןרעּפלאה ריאמ

 םולבייה ףסוי

 ןירעּפלײה קלאפ
 שטיוואקלאוו לאומש

 רעסאוו שרעה
 רעגאזראוו המלש

 טרעכייוו לאכימ .רד
 ןאמסייוו לאירבג
 גרעבנעסייוו לרעּפ

 רעגניניוו .ש
 רעברעוו הרפש
 קילאקאז .ד

 קילאקאז קודצ
 יקסוואקילקאז דג
 שוברעבליז והיעשי דוד
 גרעברעבליז יבצ

 לבבורז עדירפ

 ןח לבייל

 ּפאט (אשאס) .ש
 זיוהנביוט םירפא
 וואקרוט טנומגיז

 ןאמטסיירט םולש ברה
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281 

281 

182 
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 ןאזשואי .ב
 סענאי והילא

 םולבראי קראמ
 הפי בייל
 בכוכ .א .מ

 ץכ ןויצ ןב
 ןעדול קחצי
 יקצול דוד

 סיל הדוהי

 ץישפיל בייל יכדרמ

 וועל קחצי
 ןיוועל והירמש .רד

 ןאסניוועל םהרבא
 שטיוואקוועל הווח

 יקסוואדאלאמ עידאק

 ףראדסנאמ בקעי
 יוטנגראמ בייל

 לדנעמ שרעה
 םורמ-יקסנימערעמ לארשי

 יכדרמ .ב

 יונ ךלמ

 ןאמיינ לאוי ןב ףסוי

 סעקלאפארזרינ -י .נ

 טעמאס ןועמש

 יקסוועשטוטס ןיכיוהי

 שטיוואלאגעס .ז

 סובמעראד:םיובלע היח

 קע ןתנ .רד

 טסנרע ןועמש

 םערע השמ

 ינשע והיעשי

 וואקינרעיּפאּפ יול

 רעגערטנעקאּפ ריאמ לאיחי

 ןָאקיסקעל ןיימ

 אקפופ עטיא
 תרוּפ והילא .רד

 סעניּפ ןד
 ליײזרעטעּפ בקעי

 לרעּפ לארשי םייח
 ןאמלרעּפ ףסוי

 ןייטשלרעּפ ףסוי

 סקופ יכדרמ

 רעבליזנייפ ךלמילא
 ןייטשלעקניפ .פ ,1 .רד

 ןאמשיפ לחר
 דלעפ הידבוע
 ןאמדירפ .א .ד

 ןאמצלאז-לעקניירפ עיסעּפ

 ןעגנאצ ןויצ ןב
 ןאמרעקוצ ךורב

 סוטאניצניצ .א
 תנפצ ןרחא

 רענוואק אבא
 קוילעּפאק םחנמ

 קינלאראק .ב

 טדימשרעּפוק בייל

 רענעק בקעי

 שימרעק ףסוי .רד

 ףמארק לחר

 לסערק לצעג

 ינבואר ןרהא

 יקצינוואר .ח .י

 םואבנעזאד לדנעמ םחנמ

 דלעפנעזאר םולש

 ּפּפאר ןמחנ

 אקסוואקאר העוּפ

 ןייטשניבור רזעילא
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488 
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1288 
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 ןָאקיסקעל

 סור הקבר

 וואטיר לארשי
 סייר לשנא

 ןומיר קחצי

 ןאסלעגער םהרבא

 אבמער קיזייא

 יאתבש .ק

 רערוש םייח

 לאטש בקעי

 ןייטש .ש .א
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 ןייטש .ב .מ

 גראבנייטש הקבר

 גרעבנייטש בקעי

 יקסניוואשטש ףסוי

 יקסוואלדיש המלש

 ןעיילש עשוהי

 ןאסרואינש לשיפ

 יקצעלדעש םירפא

 רעיירש םירפא
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 :רבחמ ןבלעז ןופ

 גרעבמעל -- = == יד י= == /סעיזעָאּפ-טנגוי/ ...לעוװש רעד ףיוא
 ץיוו -- = היד היה היה הוש חיי טש ןי ןייה שה שי /רעדיל / זָארגנעניאור

 יו = = ישי יי ייי ישי יי זייי טיי יחד יז הייד היד /עװמעָאּפ / ַאזָאניּפש

 ןיו -- -- -- עבַאגסיוא עטרעדנערַאפ ,עטייווצ

 יו -- הי יי הי ייד יי היה .יד ייד היד ייד היי יה יד רעדיל עטעקַאנ
 עשרַאוװ --- -- -- /עיגַאלָאטנַא- ָאטיוא / רעדיל עניימ עלַא ןופ ןרק רעד

 עשרַאװ -- -- -- /ןדַאלַאב ןוא סעמעָאּפ/ ןטפַאשדנַאל עשירָאטסיהערּפ
 עשראוו --- ה-= היי יי היי יחד ישי היד /ייסע // טנגוי רעשידיי רעד וצ
 ענליוו = == == יה יה = /עמַארד עלַאיצָאס/ ןָאפ רעד ףיוא טולב
 ענליוו = = יה יה == /ןעגנַאזעג ריפ/ טלעוו ןיימ ןופ ןטייז ריפ יד
 עשרַאוו = = ייד היי היי טיי הי היי יי יה /סעמַארד יירד / ןַאמ ןוא בייוו

 עשרַאװ --- --- -- /סעמעָאּפ ,ןדַאלַאב ,רעדיל / ןענַאעקָא ןוא ןטנעניטנָאק

 עשרַאוו --- = == =- -- /ןעגנוביירשַאב-עזייר/ עילַארטסיױא רעביא
 עקיסקעמ -- -- -- רָאי ריפ-יירד עטצעל יד ןופ ןדַאלַאב ןוא רעדיל

 לאערטנָאמ -- -- -- /ןליופ ןיא ןטסײרטעלעב עשידיי/ ןָאקיסקעל ןיימ

 סערייאזסָאנעװב = == יה היי היי היי הי היי היי = === == -- רעדיל 7
 לאערטנָאמ -- -- -- /ןליוּפ ןיא ןטסיצילבוּפ עשידיי/ ןָאקיסקעל ןיימ

 סערייא-סָאנעוב - -- == == -- /ןעייסע/ תובשחמ עשידיי סמענייא
 /עמעָאפ/ עקירעמַא ןיא רעטכיד ןשידיי ןגנוי ַא ןופ גנוניורק יד

 קרָאי וינ
 לאערטנָאמ /ןעגנולמַאז ןציירד ןופ סוניכ ַא/ רעדיל עניימ ןופ רעדיל יד
 ןירושי םיפעי ןופ טלעטשעגפיווצ/ עיּפַארגָאילביב - שטיװַאר .מ

 לאערטנָאמ -- -- -- /רעגערטסָא .וו ןופ טצנעגרעד

 :ןעמַאמ סרבחמ םעד ןופ

 /תונורכז-החּפשמ/ טכענרעטניוו עגנַאל יד ןיא -- רענגרעב עדניה
 ; ןיז יירד יד ןופ ןבעגעגסױרַא

 ,1892*1921 -- יררה השמ
 ,רענגרעב ץרעה
 לאערטנָאמ -- -- -- שטיװַאר .מ
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